
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 

Žádost  o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní 
zkoušky ve školním roce 2020/2021    

 

  Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou § 19a a v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve smyslu pozdějších 
úprav, stanovila ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, že pro školní rok 
2020/2021 budou pro nahrazení zkoušek z anglického jazyka v profilové části maturit uznány 
zkoušky minimálně úrovně B2 a pro nahrazení zkoušky z německého jazyka v profilové části maturit 
zkoušky minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce doložené úředně 
ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznávaných 
zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na webu MŠMT.  

Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na 
přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje.    
(Musí být minimálně čtyři) 
 
Žák podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem standardizované 
zkoušky nově nejpozději do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021). Nemůže-li k 
žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání 
standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, 
předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky z 
cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní 
zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.  
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ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA V PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2021 VÝSLEDKEM 
STANDARDIZOVANÉ ZKOUŠKY    

    

Jméno a příjmení:     ……………………………………………………………………………………   

Datum narození:    ……………………………………  Třída:  …………………………………. 

 

Žádám o nahrazení  zkoušky z jazyka:   ……………………………………………………..   

 

Poskytovatel zkoušky: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Název zkoušky:  ……………….……………………………………………………………………………………………   

 

Úroveň:  ………………………………………………………………………………………………………………………..   

 

Výsledek zkoušky :  Dosažený stupeň …………………….  

                                   Celkové skóre ……………………. 

Datum zkoušky: …………………….  

Datum vydání osvědčení  ……………………. 

 

 

Datum:   ……………………………………………        Podpis žadatele:  …………………………………………. 

   

 

Vyjádření ředitelky:   

   

   

Datum:   ………………………………………………..       Podpis: ……………………………………………………….. 

 

 

     L.S.  


