
 

 

266 199  750 Gymnázium, Praha 8. U Libeňského zámku 1 

gulz@gulz.cz        U Libeňského zámku 1, 180 00 Praha 8  

Sdělení ředitele školy 

                                      

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE     NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE       PRAHA 

 GULZ/517/2021 Ciglerová/266 199 751          4. 5. 2021 

Informace k maturitním zkouškám 2021 

Vážení studenti,  

zasílám doplňující informace k maturitním zkouškám: 

 

1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné 
části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných 

zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu 

společné části, ke které je přihlášena. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 

posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní 
zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů 

společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se 

každému navyšuje pouze jednou. 
 

2. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky 
společné části maturitní zkoušky nebo která se omluvila z konání povinné nebo nepovinné 

zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního 

období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. 

 

Připomínáme: 

 termíny didaktických testů  

     24. 5. 2021 – Matematika, Anglický jazyk 

     25. 5. 2021 – Český jazyk a literatura 
     26. 5. 2021 – Matematika rozšiřující, Německý jazyk   

 

 mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény 

či onemocnění Covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021.  

 

 zkoušky profilové MZ (jarní zkušební období) 
4. A – od 3. 6. 2021 

4. B a 4. C – od 1. 6. 2021  

 

     S pozdravem                                                                                       RNDr. František Kosina 

ředitel školy 


