
 

 

 

 
 
 

Rozhodnutí ředitele školy o 

stanovení zvláštních pravidel pro 

realizaci maturitních zkoušek 
 

v souvislosti s ochranou zdraví žáků a provozem 

Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. 

v období maturitních zkoušek žáků v jarním 

zkušebním období 2020  
 

  



   

 

Stanovuji tímto zvláštní pravidla realizace maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020, a to 
v souladu s platnými právními předpisy.  

 
- maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 
2019/2020 

- k tomuto zákonu vydalo MŠMT prováděcí vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 
 

  Rámcové termíny maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020  

- od pondělí 11. května 2020 je možná účast žáků závěrečných ročníků maturitních a výučních oborů 
ve škole, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky  

- MŠMT stanovilo termíny konání didaktických tesů na 1. – 2. června 2020 (viz dále) 
- termíny maturitních zkoušek po třídách / žácích byly publikovány dne 7. května 2020 ve studijní zóně 

školy 
- nejzazší termín profilové části maturitní zkoušky byl MŠMT stanoven na pátek 17. července 2020  

 

 

 

Konkrétní rozpisy po jednotlivých třídách a jednotlivých žácích byly zveřejněny ve studijní zóně.  

 

 



   

 

  Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce  

- dle nové právní úpravy mohou v jarním zkušebním období maturitní zkoušku konat osoby, které 
podaly přihlášku:   

a) k maturitní zkoušce pro toto období,  
b) k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo  
c) z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o 

přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.  

- maturitní zkoušku koná každý žák přihlášený k maturitní zkoušce bez ohledu na to, zda ukončil 
poslední ročník vzdělávání úspěšně či nikoliv.  

  Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky  

- kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového 
hodnocení maturitní zkoušky budou zveřejněna na webových stránkách MŠMT a Centra.  

- v tomto zkušebním období se nekonají písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků 
(těm maturantům, kteří byli přihlášeni pouze k vykonání zkoušky formou písemné práce a ostatní dílčí 
zkoušky z daného zkušebního předmětu již mají úspěšně vykonány, bude výsledná známka z daného 
zkušebního předmětu vypočítána pouze z DT a ÚZ) 

- MŠMT upraví rovněž kritéria pro podzimní zkušební období 2020, a to následovně: 
o žáci přihlášení k jarnímu zkušebnímu termínu maturitní zkoušky, kteří budou konat první 

opravné a náhradní zkoušky nebo opakovat zkoušku na základě rozhodnutí vydaného v řízení 
o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období, budou 
tuto zkoušku konat také dle kritérií podle nové právní úpravy 

o pro ostatní žáky budou v podzimním zkušebním období platná standardní kritéria dle 
školského zákona   

 

  Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky  

- kritéria pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky, která vyhlásil ředitel školy, se nemění 
- kritéria pro konání profilové části maturitní zkoušky, která vyhlásil ředitel školy, se nemění, vyjma 

konání praktické zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou; všichni žáci obdrží upravené zadání 
(zejména úprava tématu, množství, délky zkoušky apod.)  

  Zkušební maturitní komise  

- jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí zůstává v platnosti, je platné na daný rok (tedy i 
pro opravný a náhradní) 

- místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise nově jmenoval ředitel školy dne 11. května 
2020 pro jarní zkušební období (pro podzimní zkušební období bude komise jmenována nejpozději 31. 
července 2020) 

- jmenování školních maturitních komisařů pro jarní zkušební období zůstává v platnosti  
- jmenování zadavatelů zůstává také v platnosti  

 



   

 

  Termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl žákem řediteli školy byl prodloužen  

- MŠMT nově stanovilo termín odevzdání vlastního seznamu literárních děl, v případě, pokud se tak 
nestalo do 31. března 2020, do 18. května 2020  

- neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z 
pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.  

 

  Seznámení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky  

- ředitel školy pověřuje tímto výchovnou poradkyni Mgr. Jitku Neradovou, aby prokazatelně seznámila 
všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a případně jejich 
zákonného zástupce podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. v jarním zkušebním období, a to 
nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.  

  Konání maturitní práce a její obhajoby a praktické zkoušky  

- ředitel školy upravil z hygienických důvodů realizaci samotných obhajob maturitních prací žáků, a to 
především tak, že zkrátil čas obhajoby maturitní práce následujícím způsobem: 

o žáci, kteří mají aritmetický průměr hodnocení maturitní práce 1 – 4.4 = krátké představení 
maturitní práce a odpovědi na otázky vedoucího práce a oponenta; obhajoba maturitní práce 
je v časovém rozsahu maximálně10 minut. 

o žáci, kteří mají aritmetický průměr hodnocení maturitní práce 4.5 – 5 = žáci si připraví 
prezentaci v PowerPointu, krátké představení maturitní práce a odpovědi na otázky vedoucího 
práce a oponenta; obhajoba maturitní práce trvá maximálně 20 minut (5 minut příprava + 15 
minut obhajoba). Škola připraví webinář v online prostředí k základním pokynům přípravy 
prezentace maturitní práce. 

- žáci byli s touto úpravou seznámeni dne 10. května 2020 prostřednictvím studijní zóny 
- ředitel školy upravil z hygienických důvodů realizaci praktických zkoušek v rámci profilové části 

maturitní zkoušky, a to následovně: 
 

- obor Gastronomie 65-41-L/01 
o Úprava doporučených pokynů pro praktickou maturitní zkoušku – změna se týká: 

 Počet osob pro kolik se slavnostní hostina připravuje 
• Příprava a praktické zajištění akce pro 8 osob, slavnostní pohoštění formou 

rautu 
• Příprava a praktické zajištění akce pro 2 osoby, slavnostní pohoštění formou 

koktejlu 
• Příprava a praktické zajištění akce pro 2 osoby, slavnostní pohoštění formou 

banketu 
 Změna termínu 

• Praktická zkouška se koná pro třídu G4.A - 18. května, 19. května, pro třídu 
G4.B -  20. května 2020 a 21. května 2020 

 Způsob obsluhy pro danou slavnostní hostinu změněn na obhajobu způsobu obsluhy 
 Změna doby trvání slavnostní hostiny na jeden den, změna hodinové délky trvání 

• koktejl ze 4:30 hodin na 3:15 hodin 
• banket ze 7 hodin na 3:25 hodin 
• raut ze 7 hodin na 4:20 hodin  



   

 

o obor Hotelnictví 65-42-M/01 
 Úprava doporučených pokynů pro praktickou maturitní zkoušku – změna se týká: 

• Počet osob pro kolik se slavnostní hostina připravuje 
o  Příprava a praktické zajištění akce pro 2 osoby, slavnostní pohoštění 

formou koktejlu 
o Příprava a praktické zajištění akce pro 2 osoby, slavnostní pohoštění 

formou banketu 
• Změna termínu 

o Praktické zkoušky se konají pro třídu HC4.A 25. května 2020, pro třídu 
HC4.B 28. května 2020 

• Způsob obsluhy pro danou slavnostní hostinu změněn na obhajobu způsobu 
obsluhy 

• Změna doby trvání slavnostní hostiny na jeden den, změna hodinové délky 
trvání 

o koktejl ze 7 hodin na 3:15 hodin 
o banket ze 7 hodin na 3:25 hodin 

 

o Obor Cestovní ruch 65-42-M/02 
 Úprava doporučených pokynů pro praktickou maturitní zkoušku – změna se týká: 

• Změna termínu 
o Praktická zkouška se koná v těchto termínech: třída HC4.A 21. května 

2020 a 22. května 2020 a třída HC4.B 26. května a 27. května 2020 
• Změna doby trvání v případě zájezdu 

o příprava nabídky zájezdu z 3 hodin na 1 hodinu 
• Změna průběhu zkoušky a vyhodnocení v případě zájezdu 

o prezentace zájezdu zkušební komisi (každý žák prezentuje v časovém 
rozsahu 15 minut, po prezentaci bude vyhodnocen) 

 
• Změna zadání tématu v případě průvodcování po Praze - místo losování 

konkrétního okruhu v den zkoušky, byl konkrétní okruh zaslán jednotlivým 
žákům do datových schránek ředitelem školy dne 30.4.2020 

• Změna doby trvání na jednoho žáka v případě průvodcovství 
o z 30 minut na 20 minut 

• Změna průběhu zkoušky a vyhodnocení v případě zájezdu 
o Z hygienických důvodů nebude celá skupina procházet celou trasu 

společně s komisí. 
o Každý žák, který bude zkoušen, se připojí ke komisi v místě začátku 

zkoušky žáka, který jde před ním a po své zkoušce a vyhodnocení žák 
skupinu opouští. 

 

- žáci byli s těmito úpravami seznámeni dne 9. května 2020 prostřednictvím školních datových 
schránek 
 

- ředitel školy pověřuje tímto statutární zástupkyni ředitele školy Ing. Hanu Kašákovou, MBA, aby 
s těmito úpravami realizace obhajoby maturitní práce seznámila vedoucí a oponenty maturitních prací, 
a dále zástupkyni ředitele Bc. Jaroslavu Haiklovou, aby s těmito úpravami seznámila členy 
maturitních zkušebních komisí  



   

 

  Seznámení žáka s termínem a místem konání zkoušek maturitních zkoušek  

- ředitel školy tímto pověřuje statutární zástupkyni ředitele školy Ing. Hanu Kašákovou, MBA, aby 
seznámila prokazatelným způsobem všechny žáky, a to nejpozději do 5 dnů přede dnem konání první 
zkoušky: 

o s termínem a místem konání maturitních zkoušky  
o s organizačními pokyny pro žáky z rizikové skupiny dle metodiky k Ochraně zdraví při konání 

maturitních zkoušek  

  

  Společná část maturitní zkoušky – termíny konání didaktických testů  

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. června 2020)  
� 8:00  - didaktický test – matematika, francouzský jazyk  
� 13:00 - didaktický test – anglický jazyk   

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. června 2020)  
� 8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura  
� 13:00 - didaktický test – německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk  

- v jarním zkušebním období 2020 se zkušební předmět český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z 
dílčí zkoušky konané formou písemné práce (pokud má žák na základě podané přihlášky v jarním 
zkušebním období skládat v rámci opravné nebo náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky pouze 
dílčí část společné části konané formou písemné práce, pak tuto část nekoná a platí, že se mu výsledná 
známka ze zkoušky z českého jazyka a literatury či cizího jazyka společné části maturity bude počítat 
pouze z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky)  

 

  Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky  

- konkrétní termíny stanovil ředitel školy v souvislosti s vyhlášeným časovým schématemministerstva 
- MŠMT stanovilo pro jarní zkušební období 2020 jako nejzazší termín pro konání ústní zkoušky 

společné  a profilové části maturitní zkoušky pátek 17. července 2020 
- hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku koná 
- žák se může dozvědět hodnocení písemné zkoušky nebo praktické zkoušky bez ohledu na to, kdy se 

konají ústní zkoušky, tedy i později než v den jejich konání (hodnocení komise na základě hlasování 
v případě písemné zkoušky v rámci profilové maturitní zkoušky předá předseda zkušební maturitní 
komise z hygienických důvodů Centru studijní podpory (CSP), jehož prostřednictvím budou žáci 
informováni o výsledku zkoušky)  

 

 

 

 

 



   

 

  Podání žádostí o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky  

- žáci mohou podávat žádosti o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky Magistrátu hl. 
m. Prahy nebo MŠMT do 20 dnů po dni, kdy konají poslední část maturitní zkoušky 
 

  Opravné zkoušky a náhradní termíny maturitní zkoušky  

- žák, který byl přihlášen ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020, koná první 
opravnou nebo náhradní zkoušku podle speciálního zákona i v podzimním zkušebním období (tedy 
zejména bez písemné práce) 

- žák, který nebyl přihlášen ke konání maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky v jarním zkušebním období 
2020, koná opravnou nebo náhradní zkoušku podle § 78 a 79 školského zákona, tj. včetně konání 
písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka 

- podle běžných pravidel školského zákona koná opravnou zkoušku také žák, který v jarním zkušebním 
období konal první opravnou nebo náhradní zkoušku a neuspěl   

- přihlášku ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu je nutné odevzdat do 25. 
července 2020  

- vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je pro podzimní zkušební 
období nutné odevzdat také do 25. července 2020 (neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní 
seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním 
seznamu literárních děl)  

- odlišný od standardního postupu je i postup pro podání přihlášky: škola zašle žákovi potvrzený výpis 
z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru; v případě 
nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje  

 

 

 

 
V Praze dne 10. května 2020      PhDr. Karel Vratišovský, v.r. 
                   ředitel školy 


