Klasické gymnázium Modřany a základní škola
Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4

M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y školní rok 2021/2022
společné a profilové části
Maturitní kalendář:
třídy

JARO 2022
třídní profesor/ka

OKTÁVA A

Mgr. Jitka Zálešák Šichtancová

OKTÁVA B

Mgr. Martina Bartošková

termíny

JARO 2022

Společná část
didaktické testy společné části z ČJL, AJ, M

02.05. až 05.05.2022 viz jednotné zkuš. schéma

Profilová část
ústní zkoušky společné části z ČJL a AJ
ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací profilové části

16.05. až 18.05.2022

písemné zkoušky

v období od 19.04. do 22.04.2022

(předměty dle přihlášek studentů k maturitní zkoušce)
písemné práce z ČJL a AJ

v období od 19.04. do 22.04.2022

Další důležité termíny:
student odevzdá třídnímu učiteli přihlášku k maturitní zkoušce

nejpozději do 01.12.2021

třídní učitel předá zkontrolované přihlášky k maturitní zkoušce
vedení školy (zástupcům ŘŠ)
nejpozději do 02.12.2021
vedení školy vloží podanou přihlášku studenta do systému
CERMAT
student předá řediteli školy prostřednictvím vyučujícího ČJL
svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl (dle požadavků
školy)

nejpozději do 15.12.2021
nejpozději do 28.02.2022

student předá řediteli školy prostřednictvím sekretariátu žádost
o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v PČ certifikovanou
nejpozději do 15.03.2022
zkouškou z jazyka (dle SERR) s požadovanou přílohou
ředitel posoudí žádost a vydá rozhodnutí o nahrazení zkoušky
z cizího jazyka certifikovanou zkouškou (dle SERR)
nejpozději do 31.3.2022
studenti odevzdají maturitní práce v sekretariátu školy

01.04.2022

předmaturitní soustředění

04.04. – 08.04.2022

uzavření klasifikace a docházky ve II. pololetí 2021/2022

13.04.2022

pedagogická rada II. pololetí 2021/2022

19.04.2022

vydání vysvědčení za II. pololetí 2021/2022 - „poslední
zvonění“

22.04.2022

předání posudků maturitních prací studentům

29.04.2022

studijní volno v délce 5 vyučovacích dnů „svatý týden“

od 25.04. do 29.04.2022

informace

www.cermat.cz

Poznámka:
Po vydání jednotného zkušebního schématu budou termíny upřesněny. Z tohoto důvodu si vedení školy vyhrazuje právo na
provedení změn termínů.

