
 

 

 
 

V Praze 1. 4. 2020 
 

Odložení maturitních zkoušek 2020 (P4/P5) 
 
 
Milé žákyně a žáci, milí rodiče,  
 
jelikož v současné době nelze odhadnout, kdy bude možné ve škole pokračovat v řádné výuce, 

rozhodli jsme se se souhlasem naší předsedkyně maturitní komise KMK (Stálá konference ministrů 

kultury a školství) posunout maturitní zkoušky o 14 dnů na červen 2020. Doufáme, že tak získáme 

nějaký čas na prezenční studium ve škole, abychom s našimi maturanty mohli opakovat, vyzkoušet 

si simulaci zkoušek a nabídnout konzultace. Navíc můžeme fázi vyučování až do zápisu známek 

poněkud odlehčit. 

Pokud škola v červnu ještě nebude otevřená, zkoušky i přesto odpovídajícím způsobem připravíme 

a ve škole uspořádáme. 

Ústní zkoušky v německé maturitě se přesunou do týdne 08. - 12. 06. 2020. Když budeme 

vycházet z toho, že bude škola od 02. 06. opět otevřená, vznikne tento harmonogram: 

 
12. 05.  zveřejnění témat pro P5 (zkouška formou prezentace) 

26. 05.  zápis známek pro 12. ročníky 

28. 05.  klasifikační porada / porada ohledně připuštění k maturitní zkoušce pro 12. ročníky 

02. - 05. 06 výuka zkušebních předmětů vč. češtiny 

07. 06.  odevzdání prezentace pro P5 u paní Debus, kontrola školní techniky 

08. - 12. 06.  ústní zkoušky (P4 / P5) německé maturity 

22. - 26. 06  písemné (didaktický test) a ústní zkoušky české maturity 

29. - 30. 06  termíny náhradních zkoušek pro žáky, kteří byli v řádném termínu zkoušek nemocní  

 

Pro českou maturitu platí, že se písemné (didaktický test) a ústní zkoušky budou konat ve čtvrtém 

týdnu po znovuotevření školy. Pokud by se škola otevřela 18. května, musely by se ústní 

zkoušky (P4/5) německé maturity o týden posunout, aby se termíny nepřekrývaly. 

 

Jak naložíme s vydáváním vysvědčení a s maturitním plesem v tuto chvíli nedokážeme odhadnout. 

V této souvislosti Vás ještě budeme informovat. 

Prosíme Vás o pochopení pro tyto nezbytné změny. 

 

S přátelským pozdravem 

Vaše vedení školy 

 
 


