
 

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Velké Meziříčí 

Maturitní zkoušky se konají podle vyhlášky MŠMT ČR č. 232, Sb., o přijímacím řízení, maturitní 
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2029/2020 a podle metodického materiálu 
Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu 
přijímacích zkoušek, maturitních, zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020. 
 
Harmonogram zkoušek: 

 1. 6. 2020 – didaktický test ze zkušebního předmětu matematika a ze zkušebního 
předmětu anglický jazyk 

 2. 6. 2020 – didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a ze 

zkušebního předmětu německý jazyk 

 15. 6. – 19. 6. 2020 – ústní zkoušky společné i profilové části MZ 

 19. 6. 2020 – předání maturitních vysvědčení (podle aktuální situace společně vždy 

žákům celé třídy) 
 
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Při hodnocení ústních profilových zkoušek se vychází  hlavně z výkonu žáků při vlastní zkoušce 
a přihlíží se k jejich výsledkům během studia v daném předmětu. 
 

Ochrana zdraví v průběhu MZ na GVM 

Prosím všechny účastníky MZ o dodržování těchto  ministerstvem školství doporučených opatření: 
 
Příchod do školy 

 Maturanti přicházejí do budovy jednotlivě a použijí desinfekci rukou v přízemí budovy. 

 Všichni žáci (maturanti), zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách 
roušky, případně štíty. 

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 
 
Písemné zkoušky 

 Vždy po příchodu do třídy  musí žáci použít desinfekci na ruce. Doporučujeme i předchozí 
umytí. 

 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. 
 
Ústní zkoušky 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít desinfekci na ruce. 

 Maximální počet osob ve třídě je 15. 

 V průběhu zkoušky nemusí žáci a členové maturitní komise či přítomní pedagogové nosit 
roušky či štíty. 

 Při volbě otázek je třeba dodržet zvýšený hygienický standard (desinfekce rukou). 

 Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

 Každá třída je každou hodinu větrána a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného 
žáka ošetřeny desinfekcí. 
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