
Milí maturanti, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách, které se Vás bezprostředně týkají. 

V současné době byl vydání zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání ve střední škole a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Celý zákon 

naleznete na  stránkách MŠMT, ale my jsme pro Vás a pro Vaši snadnější orientaci v dané 

situaci shrnuli zásadní informace, které z tohoto zákona vyplývají. 

 Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní 

přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. 

Co je zatím pro nás všechny neznámé, je právě termín nástupu do školy.  

O tomto termínu bude včas informovat ministerstvo školství a následně pak samozřejmě 

také naše škola na svých webových stránkách www.isspb.cz 

 Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo 

k náhradnímu či opravnému termínu této zkoušky. Datum odevzdání byl stanoven  

do 1. 12. 2020, tzn., že není možné se k MZ přihlašovat dodatečně nyní. 

Mohou nastat dvě situace: 

1. Žáci budou moci nastoupit do školy do 1. června 2020 

 MZ se bude skládat ze všech zkušebních předmětů společné části (Český 

jazyk, Cizí jazyk nebo Matematika) s tím, že se nebude skládat dílčí zkouška 

konaná formou písemné práce (ČJL a CJ).  

 Žák koná MZ ze všech zkoušek, které uvedl v přihlášce. 

 Časové schéma MZ vyhlásí ministerstvo školství a zveřejní je na svých 

internetových stránkách.  

2. Žáci nebudou moci nastoupit do školy 1. června 2020 (v tomto případě dojde k tzv. 

vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem) 

 MZ vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru 

s MZ, podal přihlášku k MZ a zároveň prospěl na konci prvního pololetí 

posledního ročníku (tzn. neměl v pololetí žádná N nebo 5) nebo podal přihlášku 

k opravné nebo náhradní zkoušce. 

 Pokud v pololetí posledního ročníku nebyl hodnocen nebo neprospěl (měl N 

nebo 5), škola mu umožní před hodnocením MZ vykonat komisionální 

přezkoušení. Pokud je žák nevykoná úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí 

posledního ročníku neuspěl a tudíž pro něj vykonání MZ náhradním způsobem 

neplatí. 

 Hodnocení MZ bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou shodné 

nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty MZ, a to průměrem za poslední 

3  vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen (zde  

se nezapočítává vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku). 

V současné době se předpokládá, že by se měly školy otevřít v druhé polovině května, tudíž je 

velmi nepravděpodobné, že k vykonání MZ náhradním způsobem dojde. Proto prosím 

nespoléhejte na to, že MZ nebudete muset konat a poctivě se učte a připravujte. Zaměřujte  

se především na maturitní předměty. Máte zkoušku sice zjednodušenou díky zrušení písemných 

prací, o to náročnější je samotná příprava na ostatní zkoušky formou distančního studia. 

http://www.isspb.cz/


Nemusíte sice trávit čas ve školních lavicích, ale příprava na MZ, kterou si musíte organizovat 

samostatně, je ukázkou Vaší dospělosti, snahy a přístupu ke vzdělávání.  

Doporučujeme Vám sledovat naše webové stránky www.isspb.cz a facebookové stránky, kde 

najdete další informace, které pravidelně aktualizujeme. V případě jakýchkoliv dotazů se na 

nás neváhejte obrátit (iss@pbm.czn.cz).  

 

Přejeme Vám v této nelehké době hlavně zdraví, pevné nervy a spoustu studijních úspěchů při 

domácím vzdělávání. 

A nezapomeňte -   spolutozvládneme   

ISŠ HPOS Příbram 
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