Časový harmonogram maturitních zkoušek:
1. Přihlášení
- odevzdání přihlášky k maturitě – nejpozději do 1. prosince 2020
Přihlášení se provádí pouze pomocí úplně vyplněného a vlastnoručně podepsaného formuláře
přihlášky k maturitní zkoušce. Současní žáci školy obdrží pro jarní zkušební období 2021
předvyplněnou přihlášku s daty použitými z evidence žáků školy ve škole nebo jim bude zaslána
elektronicky. Změny emailových adres je nutno nahlásit ředitelce školy případně sekretářce, neboť
veškerá komunikace mezi školou, CERMATEM a žákem bude probíhat převážně pouze
elektronicky.
Uchazeči o maturitní zkoušku, kteří již nejsou žáky školy, použijí k přihlášení k MZ prázdný
formulář přihlášky. Ten mohou obdržet ve škole, mohou si jej rovněž stáhnout z informačního
webu www.novamaturita.cz, kde jsou i všechny důležité pokyny k maturitní zkoušce.
Na přihlášce musí být vyplněny všechny údaje, včetně vlastnoručního podpisu. Úplně vyplněnou
přihlášku je třeba předat osobně ředitelce školy nebo sekretářce školy, případně zaslat poštou na
adresu školy nejpozději do 1.12.2020.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky odevzdává platný posudek
k přiznání uzpůsobení podmínek společně s přihláškou k maturitní zkoušce, která je vyplněna na
druhé straně potřebnými údaji včetně RIP. Přihlášky zadává škola následně do centrální databáze
CERMAT, proto na pozdě podané přihlášky, nebo na přihlášky neúplně a špatně vyplněné nebude
možno brát zřetel.
2. Kontrola přihlášených údajů
Přihlášenému žákovi školy bude mailem zaslán výpis z přihlášky, obsahující všechna žákova data
a přihlášené předměty. Do pátku 11. prosince 2020 je žák povinen si výpis zkontrolovat a potvrdit
správnost údajů a) svým podpisem v seznamu třídy na sekretariátu školy, nebo b) zasláním
podepsaného protokolu (příloha výpisu) o kontrole výpisu z přihlášky prokazatelně poštou na
adresu školy (doručení do 11. 12. 2020) – Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU
s.r.o., Trhanovské náměstí 129/8, 102 00 Praha 10.
Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého přihlášeného žáka, především z
důvodu odhalení případných nesrovnalostí v přihlášce a ve výpisu z přihlášky. Kontrole je třeba
věnovat maximální pozornost, neboť následně bude databáze CERMAT uzavřena a případné
opravy nebudou možné.
3. Změny
Pokud v době od podání přihlášky do vykonání maturitní zkoušky dojde u žáka ke změně
důležitých údajů (změna příjmení, doručovací adresy, u cizinců změna rodného čísla), je žák
povinen tyto změny nahlásit pro potřeby evidence CERMAT ředitelce školy (Mgr. Alena
Ondráková - Ondrakova@gbc-pcssou.cz, 603 251 175).

- odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 31. března 2021
- odevzdání maturitní práce - do 20.4. 2021 do 23:59 hodin vedoucímu práce
- uzavření klasifikace - 26.4. 2021
- maturitní příprava ,,Svatý týden“ – 26.4. – 30.4.2021
- vydání vysvědčení – 30.4.2021
- obdržení posudku maturitních prací od vedoucího a oponenta – do 10.5.2021
4.Termíny písemných maturitních zkoušek:
Jarní zkušební období
- písemná práce – český jazyk a literatura – 7.4.2021
- písemná práce – anglický jazyk - 8.4.2021
- písemná práce – francouzský jazyk – 9.4.2021
Podzimní zkušební období
- písemné práce - 6.9. - 7.9.2021

5.Termíny didaktických testů společné části
Jarní zkušební období
- 3.5. - 7.5.2021
Podzimní zkušební období - 1.9. - 10.9.2021 (může být změněno)
6.Termíny ústních maturitních zkoušek profilové části:
Jarní zkušební období
- obhajoba maturitní práce
- 17.5.2021
- ústní zkoušky profilové části - 18.5. - 20.5.2021
Podzimní zkušební období
- obhajoba maturitní práce
- 13.9.2021
- ústní zkoušky profilové části - 16.9. - 17.9.2021
Mgr. Alena Ondráková
ředitelka

