MATURITNÍ ZKOUŠKA
ve školním roce 2020/2021
studijní obor:

79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium

Maturitní zkouška proběhne podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními
OOP MŠMT ze dne 15.3.2021.
Termíny maturitní zkoušky
• Praktické zkoušky profilové části MZ:
o Informatika
o Výtvarná výchova
o Hudební výchova
• Písemné zkoušky profilové části MZ:
o Chemie
o Zeměpis
o Programování
o Společenské vědy
o Fyzika
• Didaktické testy společné části MZ:
o DT ČJL
o DT AJ
o DT NJ, FJ, ŠJ
o DT MA
o DT MA rozšiřující
• Ústní zkoušky profilové části:
o 4A, 4D, 8OB
o 4B, 4C, 8OA

11. května 2021
12. května 2021
12. května 2021
10.
11.
18.
19.
20.

května
května
května
května
května

2021
2021
2021
2021
2021

25.
24.
26.
24.
26.

května
května
května
května
května

2021
2021
2021
2021
2021

1. – 4. června 2021
7. – 10. června 2021

Nahrazení maturitní zkoušky profilové části z cizího jazyka jazykovým certifikátem
Žák může požádat o nahrazení jedné povinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části úspěšně
absolvovanou standardizovanou zkouškou z cizího jazyka (seznam zkoušek je zveřejněn na
webových stránkách školy).
Žák podá do 30. dubna 2021 řediteli školy žádost o nahrazení zkoušky, jejíž přílohou je školou
ověřená kopie certifikátu o úspěšném vykonání zkoušky, případně potvrzení organizátora zkoušky
o úspěšném vykonání zkoušky (pokud žák uvedený doklad nemá k dispozici při podání žádosti,
doloží ho nejpozději do 26. května 2021, v opačném případě koná ústní maturitní zkoušku).
Na maturitním vysvědčení bude u této zkoušky místo stupně prospěchu uvedeno slovo
„nahrazeno“, zkouška se nebude započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
Maturitní témata
Témata pro ústní zkoušky a další podmínky jejich úspěšného absolvování stejně jako kritéria
hodnocení písemných a praktických zkoušek včetně kritérií pro výpočet celkové známky
u předmětů s kombinací více druhů zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy (www.gymzl.cz /
Rodiče a žáci / Maturita) a jsou k dispozici u vyučujících jednotlivých předmětů.
Ve Zlíně dne 17. března 2021

RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy

