MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
„JARO 2019“ A DALŠÍ PŘEDPISY
 Ve školním roce 2020/2021 bude povinně maturovat z matematiky
pouze Gymnázium a Lyceum – je to přechodný rok.
POZOR ! V tomto přechodném roce ostatní školy nemají na výběr mezi
matematikou a cizím jazykem. Všichni žáci musí povinně maturovat z:
a) Český jazyk a literatura
b) Cizí jazyk
c) Ze tří povinných zkoušek profilové části (školní části)
TO ZNAMENÁ, ŽE ŽÁCI, KTEŘÍ NASTOUPILI DO 1. ROČNÍKU V ROCE
2017/2018 NEMOHOU MATUROVAT Z MATEMATIKY !!!
 Ve školním roce 2021/2022 se bude povinně maturovat z matematiky !!
Pouze obor 75-41-M/01 Sociální činnost je z MZ z matematiky
osvobozen.
 POZOR ! Změny u písemné práce z českého jazyka:
a) Jen 6 zadání
b) Nově 110 minut – zrušeno rozdělení na výběr zadání + vlastní
zkoušku! Nově žák zapíše číslo a název zadání a může ho změnit !
c) Povolené pomůcky si musí žáci přinést sami, škola není povinna
zajišťovat !
d) PP z ČJL se koná 10. dubna 2019
 POZOR ! Změny u písemné práce z cizího jazyka:
a) Písemná práce z cizího jazyka se koná 11. dubna 2019 
b) Povolené pomůcky si musí žáci přinést sami, škola není povinna
zajišťovat !
 Na konci dubna (od 23. 4. 2019) se koná praktická zkouška
 Od 2. května 2019 se konají DT

 Od 16. května do 10. června se konají ústní MZ
 Písemná práce z ČJL a z cizího jazyka, praktická MZ se konají před
závěrečnou klasifikací (do 30 dubna chodí žák do školy), když žák
neukončí ročník (má nedostatečnou, je neklasifikován):
a) Uspěje u zkoušky  výsledek se zaznamená v IS CERTIS
v následujícím řádném podzimním termínu (zkouška je uznaná)
b) Neuspěje u zkoušky  neztrácí opravný pokus, pokusy se počítají až
od řádného termínu , to znamená, že má žák opět 3 pokusy.
 Starší posudky z PPP nelze požít po 30. září 2018 !!!
Nové „Doporučení „ u žáků s PUP má platnost maximálně 24 měsíců a
počítá se k datu konání zkoušky.
POZOR ! Žák si musí zjistit platnost svého posudku (doporučení před 1.
4. 2017 jsou neplatná, doporučení vystavená do 10. 6. 2017 jsou platná
jen z části)


Maturitní vysvědčení bude obsahovat OR kód – obsahuje veškeré
údaje, EQF Evropský kvalifikační rámec (MZ je EQF 4)

 POZOR, na počítání pokusů u komplexní zkoušky !!!
Např. č.1 : žák se bojí DT z angličtiny, tak se z této jedné části omluví.
Ale neuspěje u ústní MZ z angličtiny.
To znamená, že na podzim 2019 půjde na OPRAVNOU ZKOUŠKU na
DRUHÝ POKUS, jak na ústní část MZ, ale i na DT z AJ (ve skutečnosti jde
poprvé na DT, o jeden pokus se žák sám připravil, tím, že se omluvil a
zároveň z jedné části neuspěl).
Např. č.2 : žák se bojí DT z angličtiny, tak se z této části omluví.
U ústní MZ z angličtiny a u písemné části z angličtiny USPĚJE.
To znamená, že na podzim 2019 půjde na NÁHRADNÍ ZKOUŠKU na
PRVNÍ POKUS na DT z AJ.
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