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MATURITA A 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vzhledem k opatřením obecné povahy z 28. 1. 2021 dochází k těmto úpravám. Změny
červeně.
M4.A
-

Podmínkou připuštění k maturitě je úspěšné ukončení 1. pololetí školního roku
2020/2021.

-

Pokud má žák 5 nebo Nh za 1. pololetí, musí požádat ředitele školy o stanovení
termínu pro náhradní nebo opravnou zkoušku, aby byla vykonána nejpozději:
do 31. 3. 2021 – oficiální formulář. Náhradní zkouška je komisionální.

-

Ruší se písemné práce z ČJ a cizího jazyka (neplatí pro repetenty, kteří ukončili
ve školním roce 2018/2019 a dříve).

-

Ústní zkoušky z ČJ a CJ jsou dobrovolné. Je jedno v jaké kombinaci. Je nutná
písemná žádost řediteli školy do 30. 4. 2021. Při neúspěchu se zkouška
nezapočítává.

-

Prodlužuje se čas u didaktického testu:
o

ČJ a cizí jazyk – o 10 minut

o

Matematika – o 15 minut

-

Posunují se termíny DT na 24., 25. a 26. 5. 2021

-

Posunují se ústní profilové zkoušky na období od 1. 6. do 4. 6. 2021

-

Mimořádný termín (karanténa, covid-19) DT se uskuteční ve dnech 7. – 9. 7.
2021.

-

Skladba zkoušek, kritéria hodnocení a termíny zůstávají stejné, jako jsou
uvedeny na webu v části maturita.

-

Výuka ve druhém pololetí se bude soustředit výhradně na maturitní předměty.
Ostatní předměty budou také probíhat standardně podle rozvrhu ve Škole
Online, ale budou v nich výrazně sníženy požadavky. Výuka ve II. pololetí
bude probíhat až do 14. 5. 2021.

-

Vysvědčení za 2. pololetí se bude vydávat – 14. 5. 2021.

V Novém Jičíně 17. 3. 2021
Mgr. Aleš Medek v. r.
ředitel školy
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