Sezimovo Ústí, 23. dubna 2020

Vážení rodiče, milé maturantky, milí maturanti,
dovoluji si Vám tímto dopisem objasnit některé skutečnosti týkající se průběhu maturitních
zkoušek.
Dle Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství zveřejněného MŠMT dne 16. dubna
bude od 11. května ve škole možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků
středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na
maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel
školy.
Na naší škole budou pro maturanty od pondělí 11. května do pátku 29. května probíhat
konzultace. Jelikož maturitní zkoušky budou začínat až v červnu, chceme využít tyto tři týdny
v květnu a poskytnout žákům možnost zopakovat si učivo k jednotlivým maturitním zkouškám.
Rozpis konzultací po předmětech najdou maturanti od 5. května na stránkách školy a budou je
též informovat třídní učitelé.
Připomínám, že maturitní zkouška se dle zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 27. března 2020 skládá
z předmětů, které uvedl žák ve své přihlášce. Společnou část maturitní zkoušky letos tvoří
didaktický test z českého jazyka, didaktický test z anglického jazyka nebo matematiky, ústní
část z českého jazyka a z ústní část z anglického jazyka. K maturitní zkoušce bude letos
připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu podal úplnou přihlášku k maturitě,
bez ohledu na známky na vysvědčení ve 4. ročníku. V profilové části maturitní zkoušky, jejíž
součástí je i maturitní práce nebo praktická zkouška, umožňuje zákon řediteli školy, aby upravil
způsob konání těchto dvou forem zkoušky a také jejich hodnocení. Této možnosti jsem využila
a vydala rozhodnutí ředitelky školy týkající se hodnocení maturitních zkoušek profilové části
maturitní zkoušky – úprava dle zákona č. 135/2020 Sb. (Covid19). Dokument najdete na
stránkách školy a třídní učitelé seznámí maturanty s těmito změnami.
Harmonogram maturitních zkoušek MŠMT do dnešního dne nezveřejnilo. Až se tak stane,
budou maturanti informování emailem a jednotlivé termíny budou uvedeny i na stránkách
školy.
Taktéž se ministerstvo doposud nevyjádřilo k možnosti stravování a ubytování žáků.
Třídní učitelé jsou Vám neustále k dispozici a jsou připraveni řešit všechny Vaše dotazy,
neváhejte se na ně obrátit a zeptat se.
Pevně věřím, že vše společně zvládneme a že i v tomto nezvyklém maturitním jaru budu moci
našim maturantům v červnu pogratulovat k maturitnímu vysvědčení.
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