Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č.
177/2009 Sb., a v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů, lze nahradit výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni
stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem pouze za
předpokladu, že v profilové části MZ žák koná alespoň 4 povinné zkoušky.
Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. písemnou práci a ústní zkoušku
navázanou na konání didaktického testu – didaktický test ve společné části koná žák vždy.
Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.
Pokud ředitel stanoví další dvě profilové zkoušky, mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část
a žák si ve společné části zvolil didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit
výsledkem standardizované zkoušky.
V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení místo známky uvedeno slovo
„nahrazeno“.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním
zkušebním období.
Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované
jazykové zkoušky.
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek: odkaz MŠMT
http://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE
ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf
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