
 

Informace maturantům 

Milé maturantky, vážení maturanti, 

blíží se doba, kdy budete (za výjimečné situace) skládat maturity. Nejdříve však musíme společně 

(učitelé a žáci) dokončit klasifikaci za 2. pololetí. Termín uzavření klasifikace stanovuji na 22. května 

2020. Doufám, že se všem podaří klasifikaci uzavřít. 

Podle sdělení MŠMT ČR mohou žáci a žákyně maturitních ročníků od 11. května za dodržení 

hygienických podmínek využívat možnosti konzultací s učiteli v budově školy. Případné konzultace si 

domluví žáci s učiteli a s paní zástupkyní podle samostatného plánu, který není součástí této informace. 

Při konzultacích je třeba dodržovat hygienické a organizační podmínky, které jsou podrobně uvedeny 

v materiálu MŠMT ČR [1]. 

Z toho materiálu vybírám pro GVM: 

 Do školy chodí maturanti hlavním vchodem jednotlivě v odstupech 2 m a před budovou se 

neshlukují. 

 Na chodbě si bezkontaktně desinfikují ruce u stojanu.  

 Pro všechny osoby platí povinnost zakrytí nosu a úst. 

 Maturanti se nepřezouvají a nemusí tak chodit do šaten. 

 Žáci si opakovaně důkladně myjí ruce. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. 

 V materiálu [1] je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Toto prohlášení žák odevzdá učiteli, ke kterému přišel na konzultaci. 

 Učitelé si vedou evidenci žáků, kteří využili možnosti konzultace.    

 

[1] MŠMT ČR: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří  pro období přípravy na maturitní  

a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři do konce školního roku 2019/2020. Praha, 

30. 4. 2020. 

 

Výroční vysvědčení bychom vydávali postupně v týdnu od 25. května 2020. Podle předpokladů se 

budou konat v červnu nejdříve didaktické testy  zadávané Cermatem a poté by měly proběhnout ústní 

zkoušky. Písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka jsou zrušeny. Podrobnější informace budou 

postupně zveřejňovány. 

Přeji všem úspěšnou přípravu k maturitním zkouškám. 
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