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Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

 

Harmonogram maturitních zkoušek 

(studijní obory M a L) 

pro školní rok 2019 / 2020 

 

Část zkoušky Datum konání 

 

Společná část maturitní zkoušky – didaktické 

testy 

(matematika, cizí jazyk, český jazyk a literatura) 

 

 

 

1. 6. – 2. 6. 2020 

 

Profilová část maturitní zkoušky – praktická 

zkouška 

 

 

3. 6. – 4. 6. 2020 

 

Společná a profilová část maturitní zkoušky – 

ústní zkouška 

 

 

10. 6. – 26. 6. 2020 

 

S přesnými termíny a časovým harmonogramem konání jednotlivých částí maturitní zkoušky 

bude každý žák seznámen v rámci didaktických testů dne 1. 6. 2020. 

 

Didaktické testy: 
 

 
V uvedených časech již musí být žáci přítomni v učebně. 
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Střední odborná škola Jarov 
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Uvedené termíny vychází a jsou v souladu s platnou legislativou: 
 

 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v platném znění 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  

jiném  vzdělávání  (školský zákon), v platném znění 

 Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve 

školním roce 2019/2020, v platném znění 

 Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v platném znění 

 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, v platném znění 

 

Maturitní zkoušky pro školní rok 2019 / 2020 proběhnou dle provozních podmínek 

stanovených metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

s názvem „ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A 

KONZERVATOŘÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020“ ze dne 6. května 

2020. 

 

Hygienická pravidla a ochrana zdraví v rámci maturitních zkoušek pro školní rok 2019 / 2020 

se budou řídit dle provozních podmínek stanovených metodickým pokynem Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, 

KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020“ ze dne          

6. května 2020. 


