
Rozhodnutí ředitele školy o úpravách obsahu vzdělávání ve druhém 
pololetí maturitního ročníku 2020/2021 

 

Milé maturantky , milí maturanti, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a 
odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ,  vydalo opatření obecné povahy, 
kterým se upravují podmínky ukončení vašeho studia na gymnáziu.  Kromě závazných změn 
předkládá i některá doporučení, která přizpůsobuji našim vnitřním podmínkám a  vydávám  nařízení 
platné pro naši školu. 

Úpravy obecné povahy: 

-Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním období v původních termínech ve dnech 3.-5. května 2021. 

  Nově se prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků 

   shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. ( Čj -85, cizí j. -110, M-135 minut). 

Nově se stanoví mimořádný termín DT pro žáky,  kteří se k řádnému termínu nemohou dostavit 
z důvodu nemoci /karantény  COVID 19,  nebo kteří dobrovolně vypomáhali minimálně 160 hodin ve 
zdravotnictví.  Tento mimořádný termín je 14.,15. a 16.června 2021. 

-V profilové části  MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se nekoná písemná zkouška, ale 
pouze ústní zkouška. 

- K maturitní zkoušce bude  v jarním období připuštěn každý žák, který  k ní do 1.12.2020 podal 
přihlášku a prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

- MŠMT doporučuje,  aby se s ohledem na výpadek prezenčního vzdělávání v rámci 2. pololetí žáci 
zaměřili hlavně na předměty, ve kterých se připravují k ukončení vzdělávání. 

  

Vnitřní rozhodnutí: 

Z výše uvedených důvodů  vyhlašuji počínaje 15. únorem 2021 speciální předmaturitní režim, ve 
kterém se budou vzdělávat žáci tříd 4.A a oktávy Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem ve druhém 
pololetí školního roku 2020/2021. 

Každý žák bude povinně  (ať už distančně nebo prezenčně) navštěvovat  všechny předměty, které si 
zvolil jako svoje předměty maturitní. 

Dále bude každý žák povinně navštěvovat všechny volitelné semináře a konverzaci v cizích jazycích, 
pro  které se rozhodl v tomto nebo předchozím školním roce. 



Pokud to umožní hygienická a protiepidemická opatření, přibude v prozatím nespecifikovaném  
období k povinným předmětům i tělesná výchova. 

Ze všech těchto předmětů bude žák na konci druhého pololetí školního roku 2020/2021 klasifikován. 
Výsledky této klasifikace nebudou  zahrnuty jako nutný předpoklad pro připuštění k maturitní 
zkoušce. 

Poznámka:  Vedení školy se vynasnaží  v zájmu zvýšení efektivity veškerých těchto opatření  učinit 
možné změny v rozvrhu maturitních ročníků při prezenčním studiu. 

 

 

PaedDr. Milan Hanák, ředitel školy 

 

V Bystřici nad Pernštejnem, 15. 2. 2021 


