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Centrální maturita 2019/20 – OEGP 
 
Za předpokladu, že nastane varianta č. 1 (distanční výuka končí nejpozději 31. 5. 
2020), platí následující termíny (viz příloha Směrnice Maturita 2020 MŠMT): 
 
Termíny se váží na nejpravděpodobnější časový rámec, kdy distanční výuka pro 
maturanty a maturantky končí 8. 5. 2020. Den 0 by tedy byl 11. květen 2020. 
 
Přípravy a provedení centrální maturity budou podřízeny přísným pravidlům, 
vztahujících se na hygienické podmínky. 
 
Po Velikonocích se maturantky a maturanti budou věnovat výlučně předmětům, z nichž 
písemně nebo ústně maturují. 
 
Přípravné konzultace začínají pro maturantky/maturanty 11. 5. 2020 ve škole. 
Maturantky/maturantky budou mít tři týdny cílenou přípravu v předmětech, z kterých 
maturují pod vedením příslušných vyučujících. Účast na konzultacích je dobrovolná. 
 
Písemné maturitní zkoušky začnou pravděpodobně 1. 6. 2020.  
 
Maturantky a maturanti, kteří patří do rizikové skupiny, dostanou možnost, psát 
klausurní práci ve zvláštní místnosti.  
 
 
Časový plán – den 0 je 11. 5. 2020 
 

Časový rámec Opatření   Vysvětlení opatření  

20. 4. - 7. 5. 2020 Fáze intenzivní přípravy  Maturantky/maturantky se budou v 
této fáze pomocí cílené on-line 
výuky připravovat na centrální 
maturitu 2020 
 

11.5. - 27. 5. 2020  Možnost zjištění 
hodnocení (klasifikace) 
na místě 
 

Maturatnky/ti by se v této fáze 
věnovat těm předmětům, v nichž je 
to nutné, aby mohli získat 
klasifikaci a školu absolvovat. 
To je nutné především u těch žákyň 
a žáků, kteří musí získat pozitivní 
známky, aby mohli přistoupit k 
maturitě.  
  

 

11.5. - 29. 5. 2020  Maturantky/maturanti – 
příprava ve škole 
 

Maturantky/maturanti mají možnost 
připravovat se na maturitní 
zkoušky pod dohledem svých 
vyučujících.  
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1.6. - 4. 6. 2020  Písemná část maturity 
2020  

Písemné klausurní práce 
(přesné termíny budou ještě 
stanovené) 
1. 6. 2020: němčina  
2. 6. 2020: čeština 
3. 6. 2020: matematika  

Nejpozději do 30. 6. 
2020  

Ústní zkoušky Přesný termín bude stanoven 

Nejpozději do 30. 6. 
2020 

Prezentace a diskuse 
nad závěrečnou prací 
(VWA)  

Prezentace/diskuse VWA je nutná 
je v případě hrozících negativního 
hodnocení (rozhodnutí komise v 
rámci hodnotící konference VWA) 
 

Nejpozději do 30. 6. 
2020 

Kompenzační zkoušky Maturantka/maturant, který v 
některé z písemných prací obdrží 
známku „nedostatečně“, dostane 
příležitost nastoupit ke 
kompenzační zkoušce. 
 
 

Nejpozději 30. 6. 
2020 

Hodnotící konference 
 

Po hodnotící konferenci dostanou 
kandidátky a kandidáti maturitní 
vysvědčení. 
 

 
 
Mag. Isabella Haleš 
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