
 

 

 

V Kostelci nad Orlicí 5. 2. 2021 

 

Vážení rodiče, milí studenti, 

dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili se změnami v nastávajícím období, které se týkají 
závěru studia žáků posledních ročníků a maturitních zkoušek na naší škole. Ministerstvo školství dne 
29. 1. 2021 vydalo Opatření obecné povahy, které nám umožňuje upravit výuku v následujícím pololetí.  

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat i nadále podle běžného rozvrhu, distanční 

výuka v MS Teams. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni ze všech předmětů, ve kterých budou 

v průběhu druhého pololetí vzděláváni. Vyučující budou v jednotlivých předmětech diferencovaně 

přistupovat k žákům, kteří z daných předmětů maturují a kteří z daných předmětů nematurují. 

Maturitní předměty jsou povinné, u nematuritních předmětů bude záležet na dohodě s vyučujícím.  

Týká se to těchto předmětů: 

4.A 2. jazyky, právo, matematika 
4.B 2. jazyky, Pek, matematika 
4.C 2. jazyky, Zpv, matematika 

Rádi bychom apelovali na Vás, studenty, abyste si uvědomili, že některé nematuritní předměty budete 
potřebovat v případném dalším studiu. Naši vyučující jsou připraveni vést výuku jako doposud a 
poskytnout Vám potřebné vědomosti. V případě, že některý nematuritní předmět po dohodě 
s vyučujícím nebudete navštěvovat, na závěrečném vysvědčení budete mít známku z prvního pololetí. 

Po dohodě s vyučujícími nabízíme individuální konzultace k maturitním předmětům. 

Maturitní zkoušky budou probíhat dle přiloženého dokumentu Opatření obecné povahy - ukončení 
studia a maturita. Podrobnější informace Vám sdělí konkrétní vyučující. V případě dalších změn Vás 
budeme ihned informovat. 

Děkujeme Vám za Vaši iniciativu a názory k dané situaci, které jsme od Vás obdrželi formou dopisu. 
Vaše pocity chápeme a vyjdeme Vám maximálně vstříc. Maturitní zkouška obecně však představuje 
určitou úroveň vzdělání a tu bychom chtěli zachovat. Děkujeme za Váš současný přístup ke studiu, jsme 
rádi, že si uvědomujete závažnost situace a nepodceňujete svou přípravu na maturitní zkoušku. Pevně 
doufáme, že Vám bude co nejdříve umožněna prezenční výuka a Vaše příprava na maturitní zkoušku 
tak bude co nejintenzivnější. 

Přejeme Vám odhodlání, elán do dalšího studia a hlavně hodně zdraví. 
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