
 
Rozhodnutí ředitele školy o možnosti náhrady povinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021 -– úprava na základě Opatření obecné povahy – MSMT-

3267/2021-1                                              

V případě, že žák koná v profilové části 4 povinné profilové zkoušky, lze jednu povinnou profilovou 

zkoušku z cizího (anglického) jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky 

z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího 

(anglického) jazyka profilové části maturitní zkoušky je součástí tohoto dokumentu. Písemnou žádost o 

nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2021 pro konání maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období a do 30. června 2021 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním 

období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky. Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020-

2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo 

úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může 

k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky 

vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad předloží žák 

řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před 

zkušební maturitní komisí. Pokud doklad nepředloží, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před 

zkušební maturitní komisí. 

(Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický 

test ve společné části však žák koná vždy). 

Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z anglického jazyka 

Úroveň dle 

SERR/CEF 

Název zkoušky 

B2 Cambridge B2 First for Schools (FCE) 

B2 Cambridge B2 First (FCE) 

C1 Cambridge C1 Advanced (CAE) 

C2 Cambridge C2 Proficiency (CPE) 

B2 IELTS Academic stupeň 5,5 – 6,5 

C1 IELTS Academic stupeň 7 - 8 

C2 IELTS Academic stupeň 8,5 + 

 

V Hradci Králové 2. 2. 2021. 

                                                               PhDr. Ladislav Bartůška, ředitel gymnázia, v.r. 

 


