
Doplněk č. 3 k Příkazu k organizaci maturitní zkoušky - JARO 2021 

V návaznosti na změny organizačních pokynů a termínů v Opatření obecné povahy, vydaném 

MŠMT podle ustanovení §184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon)  ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §171 a násl. Zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v Metodice k uvedenému 

Opatření, stanovuje ředitelka Gymnázia,  Praha 9, Litoměřická 726: 

Studijní volno maturantů v době školních projektů  - 29. 3. – 31. 3. 2021 

Přípravné dny k maturitní zkoušce    - 12. 4. – 16. 4. 2021  

Písemné oznámení ŘŠ o nekonání ústní zkoušky z ČJL  -  do 19. 4. 2021 

Odevzdání žákovského seznamu četby k maturitě z ČJL - do 19. 4. 2021 

(Pokud se žák přihlášený k MZ z ČJL rozhodne po vytažení otázky zkoušku nekonat, zkouška 

není uvedena na maturitním vysvědčení.) 

Praktická zkouška profilové části z IVT   - 21. 4. 2021 od 12:30 

Písemná práce z ČJ pro maturanty z předch. maturitních období – 21. 4. 2021 od 12:30 * 

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku  2020/2021 - 21. 5. 2021 

Didaktické testy z  MA, ČJL, MA+ (řádný termín) - 24. 5. – 26. 5. 2021 

(prodloužení času: ČJL – 85 minut, MA 135 minut) 

Zpřístupnění výsledků DT     - do 7. 6. 2021 

Omluvy (řádný termín DT) a přihlášení (mimořádný termín DT) - 27. – 31. 5. 2021 

(Pro nemocné Covid-19 nebo v karanténě, omluví-li se do 3 dnů od řádného termínu DT ŘŠ.) 

Žádost o přezkoumání výsledků DT (řádný termín)   - do 28. 6. 2021 

Termíny školní profilové části MZ 8.F a 8.G  - 1. 6. – 4. 6. 2021 

     4.A   - 7. 6. – 10. 6. 2021 

Mimořádný termín DT     -  7. 7. – 9. 7. 2021 

Zpřístupnění výsledků DT (mimořádný termín)  - 19. 7. 2021 

Přihlašování na podzimní termín MZ 2021   -  do 23. 7. 2021 

*Pokud chtějí maturanti píšící PP z ČJ použít vlastní příručku českého jazyka, musí ji odevzdat do školy ke kontrole nejpozději 3 pracovní dny 

před termínem PP. V opačném případě zapůjčí příručku škola. Poměr mezi slohem a ústní částí pro výpočet výsledné známky v profilové 

části je 60% ústní část a 40% písemná práce.  

 

Praha 22. 3. 2021    PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka gymnázia 
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