
Doplněk č. 2 

 k Příkazu ředitelky Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726 

k průběhu maturitní zkoušky 

rušící konání písemné  zkoušky z českého jazyka a literatury 

a písemné zkoušky z cizího jazyka 

pro školní rok 2020/2021 

 

 

V návaznosti na Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021, který vydalo MŠMT 28. 

1. 2021 a  na Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky MŠMT ze dne 29. 1. 2021 

oznamuje ředitelka Gymnázia Litoměřická, že k maturitní zkoušce ve školním roce 

2020/2021 bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce 

do 1. prosince 2020 a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Dále ředitelka gymnázia stanovuje ve shodě s výše uvedenými pokyny MŠMT: 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

 

I. Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků 

 

1. Písemné práce z českého jazyka a literatury  a cizích jazyků nebudou zahrnuty 

do profilové části maturitní zkoušky, konat se bude pouze ústní zkouška. Toto 

opatření se bude týkat všech žáků, kteří  byli žáky posledního ročníku ve školním roce 

2020/2021 a těch, kteří byli řádně přihlášeni k maturitní zkoušce ve zkušebním roce 

2019/2020 a také nemuseli ani v jarním ani v podzimním maturitním období konat 

výše uvedené písemné zkoušky. 

 

2. Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech  

ve dnech 3. – 5. května 2021.  

 

3. Nově je stanoven mimořádný termín DT v jarním zkušebním období  na dny  
14., 15. a 16. června 2021 pro žáky, kteří se omluví ředitelce školy do 3 dnů od 

konání příslušné zkoušky a prokazatelně doloží, že se nemohli k řádnému termínu 

dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti 

s tímto onemocněním. Tito žáci se mohou k mimořádnému termínu DT přihlásit do 

10. května 2021 na základě prokazatelné přihlášky ředitelce školy. (Za prokazatelný 

způsob může být po dohodě  s ředitelkou školy i e-mailová komunikace bez 

zaručeného elektronického podpisu.) 

 

4. K mimořádnému termínu se mohou přihlásit žáci, kteří nevykonají DT úspěšně 

v řádném termínu a zároveň předloží ředitelce školy potvrzení o vykonání 

dobrovolnické práce ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby 

obsahující rozsah odpracovaných hodin. Pro tyto žáky je mimořádný termín opravným 

termínem a mohou se k němu přihlásit po oznámení výsledků DT, nejpozději do 18. 

května 2021 na základě prokazatelné přihlášky ředitelce školy. (Za prokazatelný 

způsob může být po dohodě  s ředitelkou školy i e-mailová komunikace bez 

zaručeného elektronického podpisu.) 

 

5. Mimořádný termín DT se bude konat ve spádových školách určených CZZV, místo 

konání bude přihlášeným žákům včas oznámeno. 



 

II. Praktická zkouška 

 

1. Stanovená praktická zkouška z předmětu IVT proběhne v oznámeném termínu, a to 

14. 4. 2021. 

2. Tento termín je platný pro všechny žáky přihlášené k této zkoušce. 

 

 

III. Ústní zkouška 

 

1. Ústní zkoušky se budou konat v oznámeném termínu. 

2. Ústní zkoušky maturitních tříd 4. A a 8. F proběhnou v termínu 17. 5. – 21. 5. 2021. 

3. Ústní zkoušky maturitní třídy 8. G proběhnou v termínu 24. 5. – 28. 5. 2021. 

 

 

 

 

Praha 12. 1. 2021      PhDr. Jaroslava Kuchařová 
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