Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Maturitní kalendář - školní rok 2020/2021
činnost
Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 (model maturitní
zkoušky, nabídka volitelných předmětů PČ (včetně formy a témat), délka konání a
rozsah PP z ČJL a CJ, školní seznam literárních děl pro ÚZ z ČJL + kritéria sestavení
žákovského seznamu)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce třídnímu učiteli
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
Předání potvrzeného výpisu z přihlášky žákovi
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu poslat škole správné údaje
Registrace žáků do Výsledkového portálu žáka
Časový rozvrh konání didaktických testů
Zveřejnění kriterií hodnocení PČ MZ
Odevzdání vlastního seznamu 20 literarních děl
Zveřejnění kriterií hodnocení SČ MZ
Žádost o nahrazení 1 povinné zkoušky PČ MZ
PČ MZ - písemná práce z českého jazyka a literatury
PČ MZ - písemná práce z cizího jazyka
Ukončení 2. pololetí 4.A, 4.B, OKTÁVA + vydání vysvědčení
SČ MZ - didaktické testy
DT - matematika
DT - anglický jazyk
DT - český jazyk a literatura
DT - německý jazyk
DT - matematika rozšiřující

aktualizace 15.3.2021
zpřístupní,
zveřejní, koná termín splnění do: , resp. termín konání:
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29.10.2020
25.11.2020
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do 5 dnů od obdržení výpisu z přihlášky
od 4. 1. do 31. 7. 2021
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Zveřejnění výsledků didaktických testů SČ řediteli školy
Zveřejnění výsledků didaktických testů SČ žákovi
Oznámení hodnocení písemné práce žákovi
PČ MZ - ústní zkoušky
Oznámení hodnocení ústní zkoušky PČ žákovi
Zpřístupnění maturitního vysvědčení škole
Vydání maturitního vysvědčení žákovi
SČ MZ - didaktické testy - mimořádný termín
Poznámka:
PČ MZ - profilová část maturitní zkoušky
SČ MZ - společná část maturitní zkoušky
ŘŠ - ředitelka školy
PMK - předseda maturitní komise
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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do 7. 6. 2021
následující pracovní den
nekoná se
1. - 4. 6. 2021 (termín je odvislý od počtu ústních zkoušek ČJ a CJ)

v den konání zkoušky
do 2 prac.dnů od shromáždění výsledků žáka
bez zbytečného odkladu od zpřístupnění
7. - 9. 7. 2021

