Vzdělávání ve 2. pololetí pro maturitní ročníky
Změny v konání maturitních zkoušek v letošním školním roce

1. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
(vychází z Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1)
•

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního
roku.

•

Škola i nadále nabízí standardní rozsah vzdělávání, žáci budou hodnoceni jen z těch
předmětů, ze kterých byli vzděláváni a ve kterých splnili podmínky dané platným
školním řádem

•

Ve 2. pololetí žák navštěvuje povinně předměty nebo semináře k předmětům, ze
kterých bude skládat maturitní zkoušky (podle předmětů uvedených v přihlášce
k MZ), k tomu je pro všechny povinný anglický jazyk (př. pokud žák maturuje
z matematiky, bude povinně navštěvovat předměty MAT, CMA a SMA, pokud ze
ZSV, bude navštěvovat ZSV i SZV apod.)

•

Prosíme žáky, aby pečlivě zvážili i účast v dalších předmětech (např. semináře, ze
kterých žák nebude maturovat, ale bude jej potřebovat k přijímacím zkouškám na
VŠ) – pokud se žák k účasti přihlásí, bude jejich účast povinná a budou klasifikováni
v souladu se ŠŘ

•

Žák bude mít možnost i nadále navštěvovat ostatní předměty dobrovolně, známku
z nich však ve druhém pololetí nedostane, nebude evidována ani jejich absence

•

Žák, který byl v 1. pololetí neklasifikován nebo neprospěl a bude chtít být připuštěn
k maturitní zkoušce, musí úspěšně vykonat komisionální zkoušku v rozsahu učiva za
1. pololetí maturitního ročníku
-

Pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června, může konat maturitní zkoušky
v podzimním termínu.

-

Pokud o to žák požádá, umožní ředitelka školy konání zkoušky do 31. března -

pokud žák zkoušku úspěšně vykoná, může konat maturitní zkoušky v řádném
jarním termínu.
•

Zkouška je vždy komisionální.

Přihlašování k povinným a dobrovolným předmětům proběhne od 4. do 8. 2.
(tabulku nasdílejí třídní učitelé, možnost konzultování volby předmětů s vedením
školy)

•

Z tělesné výchovy budou klasifikovaní všichni (stejně jako v pololetí)

•

Časová dotace všech navštěvovaných předmětů je stanovena od 9. 2. pro distanční
i prezenční výuku plným rozsahem řádného rozvrhu.

•

Celkové hodnocení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení povinně
navštěvovaných vyučovacích předmětů.

2. Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021
•

Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů
DT Český jazyk - celkový časový limit 85 minut
DT cizí jazyk – celkový časový limit 110 minut
DT matematika – celkový časový limit 135 minut

•

Mimořádný termín pro konání DT pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci
COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu (žák prokazatelně doloží důvody
nepřítomnosti).

•

Písemné (slohové) práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.

•

Více na https://www.gymtrebon.cz/c-177-maturitni-zkouska.html
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