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POKYN 11/2019 k maturitním zkouškám – oprava vzhledem k pandemii koronaviru 

 
Uvedený pokyn vychází ze zák. č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů  

  

V souladu s uvedenými dokumenty a vzhledem k výjimečné situaci způsobené pandemií 

koronaviru stanovuji pro rok 2020 maturitní zkoušky v Euroškole Praha střední odborné škole 

s.r.o. takto:  

  

Společná (státní) část maturitní zkoušky – platí pro kombinované nástavbové studium: 

Povinné zkoušky (2 zkoušky) ČJL – ústní, didaktický test – státní maturitní zkouška CZJ – 

ústní, didaktický test – státní maturitní zkouška nebo MAT – didaktický test – státní maturitní 

zkouška  

  

Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky) CZJ – ústní, didaktický test – státní maturitní zkouška 

nebo MAT – didaktický test – státní maturitní zkouška  

  

Kombinované nástavbové studium: 64-41-L/51 Podnikání Profilová (školní) část odborné 

předměty – ústní: EKO, UCE praktická zkouška: EKO, UCE, KOM  

  

Praktická maturitní zkouška trvá maximálně 300 minut. Koná se v lavicích, pro předměty 

ITE a KOM žáci využijí PC.  Čas pro práci v lavicích MS: 180 minut pro přípravu a řešení 

částí EKO, ITE a KOM NS: 255 minut pro přípravu a řešení částí EKO, UCT a KOM Čas pro 

práci na PC MS: 60 minut pro přepis části KOM + 60 minut pro přípravu a řešení části ITE – 

celkem 120 minut práce na PC NS: 45 minut pro přepis části KOM  

  

V Praze dne 15. 05. 2020   Mgr. Martin Šmíd,  ředitel školy 
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