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Maturitní zkouška 2019/20 – OEGP 
 
Distanční výuka končí 8. 5. 2020. Den 0 je tedy 11. 5. 2020. 
 
V hygienické příručce jsou stanoveny závazné pravidla pro přípravu a vykonání 
maturity.  
 
Konzultace k přípravě na maturitu ve škole začínají ve škole 11. května 2020. 
Maturantky a maturanti budou mít cílenou přípravu trvající tři týdny v předmětech, v 
kterých maturují pod vedením vyučujících. Účast je dobrovolná. 
 
Časový harmonogram  
 

Datum  Událost  Anmerkung  

5.5. 
 

Konec termínu přihlášení se konzultacím, 
zaslání Čestného prohlášení  
 

1) 

6.5. Zápis známek do Bakalářů 
 

b) 

10.5.  
 

Konec distanční výuky posledního ročníku  2) 

11.5. 
 

Začátek přípravného vyučování  1) 

15.5. 
 

Konec termínu pro přihlášení se na 
doklasifikační a dodatečné zkoušky  
 

3) 

26.5. 
 

Konec termínu pro vykonání doklasifikačních 
a dodatečných zkoušek 

 

27.5. 
 

Klasifikační konference pro poslední ročník 
Konec termínu pro oznámení hodnocení 
VWA  
 

  

29.5. 
 

Konec přípravného vyučování    

1.6. 
 

Klausura z němčiny 
Konec termínu pro podání požadavku na 
obhajobu VWA pomocí prezentace a 
diskuse 
 

4) 5) 

2.6.  Český jazyk – didaktický test   

3.6.  Klausura z matematiky 5) 

11.6. – 19.6. Začátek časového rámce pro vykonání 
ústních zkoušek, případně prezentací VWA 
 

 voraussichtlich 
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Nejpozději do 
začátku 
ústních 
zkoušek  

Konečné rozhodnutí zkušební komise k 
hodnocení VWA  
 
Konec termínu přihlášky ke kompenzační 
zkoušce 
 

 

od 11.6. Kompenzační zkoušky  

29. 6. Konec časového rámce pro vykonání 
ústních zkoušek, případně VWA prezentací 
 

 

 
 

Výtah z: Informační oběžník k Vyhlášce o přípravě a vykonání závěrečných zkoušek 
závěrečného ročníku ve školním roce 2019/20 z 24. 4. 2020 
 
Vyhláška platí pouze pro rok 2019/2020 a upravuje závěrečné zkoušky všech 
žáků/žákyň, kteří v řádném termín 2019/2020 přistupují poprvé k maturitní zkoušce 
stejně tak pro ty, kteří v roce 2019/2020 přistupují pouze k dílčí zkoušce ve smyslu § 
36, odst 3 SchUG.  
 
Poznámky:  
 

1) Platí, že maturanti navštěvují konzultační hodiny těch předmětů, v nichž 
maturují. Ve skupině smí být maximálně 15 žáků.  

2) Datum vydání závěrečného vysvědčení se řídí vyhláškami jednotlivých zemí.  
3) Jestliže žákyně/žák není se známkou spokojený, může zažádat o přezkoušení.  
4) Podle příslušné vyhlášky českého MŠMT ohledně maturit mohou všichni 

maturanti přistoupit k ústním zkouškám.  
5) Prodloužení času na klausurní práci je možné o 60 minut při dodržení 

hygienických předpisů. 
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Ukončení 6. ročníku – připuštění k maturitě 
 

1. České závěrečné vysvědčení  
 
Východisko pro hodnocení 

 Známka prvního semestru 

 Hodnocení do 10. 3. 2020 

 Spolupráce žákyň/žáků během distanční výuky do 17. 4. 2020 (dobrá 
spolupráce se ocení). 

 
Poznámky:  
a. Hodnocení 2. semestru nesmí být horší než známka 1. semestru 
b. Vyučující zapíší známky nejpozději 6. 5. 2020 do Bakalářů. Žákyně/žáci kteří 

měli v prvním semestru „Neklasifikován“, budou klasifikováni teprve po složení 
doklasifikační zkoušky 
 

c. Podle české vyhlášky č. 211/2020 z 27. 4. 2020 o hodnocení v 2. Semestru 
školního roku 2019/ 20 je nutné každé závěrečné vysvědčení vyhodnotit jako 
pozitivní – „prospěl“ (nezávisle na tom, kolik předmětů bylo „neklasifikováno“, 
nebo v kolika předmětech je hodnocení „nedostatečné“.  
 
Všichni maturanti/tky budou k maturitě připuštěni. 

 
2. Rakouské závěrečné vysvědčení 

 
Východisko pro hodnocení 

 Známka prvního semestru 

 Hodnocení do 10. 3. 2020 

 Spolupráce žákyň/žáků během distanční výuky do 17. 4. 2020 (dobrá 
spolupráce se ocení). 

 
Poznámky:  
a. Hodnocení 2. Semesters nesmí být horší než známka 1. semestru 
b. Vyučující zapíší známky nejpozdějši 6. 5. 2020 do Bakalářů. Žákyně/žáci kteří 

měli v prvním semestru „Neklasifikován“, budou klasifikováni teprve po složení 
doklasifikační zkoušky 
 

c. Podle rakouské vyhlášky č. 167 z 21. 4. 2020 o přípravě a vykonání 
závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020 je žák/žákyně připuštěn k 
maturitní zkoušce s pozitivním závěrečným vysvědčením.  
Podle české předpisu jsou k maturitě připuštěni všichni, rakouské 
maturitní vysvědčení ale bude vydáno, jen když budou dodrženy rakouské 
směrnice.6) 
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Durchführung und Beurteilung der schriftlichen und mündlichen 
Reifeprüfungen am OEGP 2020  
 

1. Předměty, z nichž se koná zkouška podle českých předpisů 
 
Platné směrnice ohledně zkušebních komisí a hodnocení zkoušek zůstávají beze 
změny.  
 

2. Předměty, z nichž se koná zkouška podle rakouských 
předpisů 

 
 
Vykonání závěrečné zkoušky  
Zkušební komise 
Vedení školy přebírá v zásadě funkci předsedy.  
Členové komise jsou: 
 

 Předseda (ředitelka) 

 Třídní učitel/ka  

 zkoušející  

 přísedící  
 
U ústních zkoušek stejně jako u kompenzačních zkoušek přísedící, zkoušející a 
přísedící mají jeden hlas. 
 
Závěrečné hodnocení komise vyžaduje přítomnost všech členů. 
 
Písemné zkoušky  
Doba klausur bude navýšena. 
 
V řádném termínu 2019/20 bude dána zvláštní pozornost na hygienické předpisu (viz 
hygienická pravidla). 
 
Kompenzační zkouška  
Také v řádném termínu 2019/20 je dána možnost vykonat kompenzační zkoušku 
 
 
Hodnocení závěrečných prací (VWA) 
 
 
„VWA“ se hodnotí na základě předložených prací kandidátů/tek.  
Jestliže je VWA hodnocena „nedostatečně“, může na žádost kandidáta/ky proběhnout 
prezentace a diskuse. Žádost je třeba předložit do začátku klauzurních zkoušek vedení 
školy (písemně nebo i e-mailem).  
V případě, že kandidát/ka není spokojený se známkou, může se rovněž zažádat o 
prezentace a obhajoba.  
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