Vážení studenti,
Oznamujeme Vám, že dle rozhodnutí MŠMT musíte Vy – účastníci KJP – skládat kromě
maturitních didaktických testů a maturitních ústních zkoušek z odborných předmětů také i
ÚSTNÍ ZKOUŠKU z českého jazyka a literatury (dále ČJL) a ÚSTNÍ ZKOUŠKU
z cizího jazyka (dále CJ) pokud nemáte zvolenou matematiku, a též dle včerejšího
rozhodnutí MŠMT musíte skládat i PÍSEMNOU ZKOUŠKU z českého jazyka a
PÍSEMNOU ZKOUŠKU z cizího jazyka (pokud tedy nemáte zvolenou matematiku).
Odůvodnění MŠMT:
 OOP v některých případech platí plošně na kohokoliv, kdo koná MZ – typicky třeba
prodloužení času u didaktických testů, mimořádný termín z důvodu Covid-19 atd., nicméně
někde je to vázáno specificky na žáky.
 Konkrétně možnost nekonání ústní zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se vztahuje
pouze na žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021. Tj. na frekventanty kurzu se
úprava nevztahuje.
 Písemné zkoušky z ČJL a CJ také konají, protože výjimka se týká pouze toho, kdo konal MZ
v loňském roce podle zákona č. 135/2020 Sb.
V písemné a telefonické komunikaci s Cermatem a MŠMT nám bylo sděleno, že Opatření
obecné povahy ze dne 15.3.2021 se týká pouze žáků, kteří jsou ve školním roce 2020/21 žáky
posledních ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání), ale nevztahuje se na účastníky
kurzů.
Aby složení písemných zkoušek (slohu) z českého a cizího jazyka bylo pro Vás časově co
nejméně náročné, rozhodli jsme se uspořádat pro Vás tyto zkoušky v termínech, kdy
stejně fyzicky budete ve škole – tedy v termínech didaktických testů. Ústní zkoušky z ČJ
a CJ budou v termínech vašich ústních zkoušek z odborných předmětů.
Pokud by někdo z Vás neměl šanci se na písemné či ústní zkoušky z ČJ a CJ dostatečně
připravit, máte možnost si maturitní zkoušky odložit na podzimní termín. V tom případě je
potřeba se z konání zkoušek řádně omluvit předem a vyplnit si přihlášku k podzimnímu
termínu maturit.
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