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Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky 

Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k 

některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný 

ve Sbírce zákonů dne 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace 

ve Sbírce zákonů.  

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo 

„MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci 

i hodnocení všech výše uvedených zkoušek.  

Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce 

Podle nové právní úpravy mohou v jarním zkušebním období maturitní zkoušku konat osoby, které 

podaly přihlášku:   

a) k maturitní zkoušce pro toto období,  

b) k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo  

c) z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o 
přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.  

Maturitní zkoušku koná každý žák přihlášený k maturitní zkoušce bez ohledu na to, zda ukončil 

poslední ročník vzdělávání úspěšně či nikoliv.  

Žáci budou před maturitní zkouškou seznámeni: 

o S termínem a místem konání maturitní zkoušky a to nejpozději 5 dní před konáním konkrétní 

zkoušky. 

o Povinností odevzdat před společnou, profilovou a praktickou zkouškou čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků COVID – 19. 

o S kritérii pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky. 

o S průběhem praktické maturitní zkoušky. 

o S průběhem obhajoby maturitní práce. 

o S hygienickým předpisy, které musí žák dodržovat v průběhu společné, profilové a praktické 

maturitní zkoušky. 

o S možností podání žádosti o přezkoumání výsledků nebo průběhu maturitní zkoušky. To 

může učinit do 20 dnů po dni, kdy se koná poslední část maturitní zkoušky. 
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Společná část maturitní zkoušky – konání didaktických testů 

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. června 2020)  
 8:00  - didaktický test – matematika,  

 13:00 - didaktický test – anglický jazyk   

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. června 2020)  
 8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura  

 

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového 

hodnocení maturitní zkoušky jsou zveřejněna na webových stránkách MŠMT a CERMATU. 

 

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání maturitní zkoušky se řídí 

těmito principy: 

  Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:   

o V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.   

o Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený                                        

v pozvánce či oznámení.  

o Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

o Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
o Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

o Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. 

o Žáci s rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 

o Nikdo s příznaky COVID – 19 nesmí do školy vstoupit. 

o Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušku. 

o Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.   

o Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy budou žáci trávit venku nebo ve vyhrazených 

prostorách školy. Musí dodržovat hygienická nařízení. 

Písemné zkoušky a didaktické testy  
o Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

o V průběhu psaní didaktického testu musí sedět jeden žák v lavici. Jednotlivé lavice musí mít 

dostatečný odstup (1,5 - 2m). 

o Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na 

místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  

o Po dobu konání didaktického testu nemusí mít žák a roušku. 

o Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

o Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.  
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  Ústní zkouška 
o Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

o Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou 

přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále 

mohou být přítomni další osoby, které splňují stanovené hygienické požadavky. 

o V průběhu ústní maturitní zkoušky nemusí žáci ani pedagogové nosit roušky. 

o Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).  Pokud dochází                      

k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.   

o Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

o Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice).  

o Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.  

o V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno 

čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.   

o Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic 

(stolů)  a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.  

  Praktická zkouška 
o Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

o Maximální počet osob ve skupině je 15.  

o Praktická zkouška probíhá bez přítomnosti veřejnosti. 

o Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m 

(nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. 

Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.   

o Při realizaci praktické zkoušky je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 5. 5. 2020                                                    RNDr. Marie Vystrčilová 

 

 


