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V Praze dne 12. října 2020 

Č. j.: C308/B/2020/Ř/2 
 

Poskytnutí požadovaných informací 

Dne 6. 10. 2020 byla Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum) doručena Vaše žádost 
o informace s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

V této žádosti požadujete poskytnutí údajů k maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury v termínu MZ 
podzim 2020 a to:  

1. Počet žáků, kteří si zažádali o úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z ČJL u společné části 
maturitní zkoušky podle § 20 odst. 4 školského zákona.  

2. Počet žáků z bodu 1, kteří konali zkoušku – didaktický test z ČJL.  
3. Počet žáků z bodu 1, kteří byli omluveni z konání zkoušky (didaktický test z ČJL).  
4. Počet žáků z bodu 1, kteří byli vyloučeni z konání zkoušky (didaktický test z ČJL).  
5. Počet žáků z bodu 1, kteří u didaktického testu z ČJL uspěli.  
6. Počet žáků z bodu 1, kteří u didaktického testu z ČJL neuspěli.  
7. Pro kolik žáků z bodu 1 byl termín PODZIM 2020 prvním/opravným termínem – v případě 

didaktického testu z ČJL.  
8. Průměrný počet bodů (skór) žáků uvedených v bodě 1 v didaktickém testu z ČJL.  
9. Počet všech žáků, kteří zkoušku (didaktický test z ČJL) konali.  
10. Počet všech žáků, kteří u didaktického testu z ČJL uspěli. 
11. Průměrný počet bodů (skór) všech žáků, kteří konali zkoušku, v didaktickém testu z ČJL. 
12. Počet žáků z bodu 1, kteří konali ústní zkoušku z ČJL. 
13. Počet žáků z bodu 1, kteří uspěli u ústní zkoušky z ČJL. 
14. Počet všech žáků, kteří konali ústní zkoušku z ČJL. 
15. Počet všech žáků, kteří uspěli u ústní zkoušky z ČJL. 

Dále v žádosti požadujete poskytnutí dat k maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury v termínech MZ 
2018 podzim a 2019 podzim, a to: 

16. Počet žáků, kteří si zažádali o úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z ČJL u společné části 
maturitní zkoušky podle § 20 odst. 4 školského zákona v uvedených termínech. 

17. Počet žáků z bodu 16., kteří konali zkoušku (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška – ČJL). 
18. Počet žáků z bodu 16., kteří uspěli u jednotlivých zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní 

zkouška – ČJL). 
19. Počet žáků z bodu 16., kteří neuspěli u jednotlivých zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní 

zkouška – ČJL). 
20. Pro kolik žáků z bodu 16. byl uvedený termín prvním/druhým opravným termínem (didaktický test, 

písemná práce, ústní zkouška – ČJL). 
21. Průměrný počet bodů (skór) žáků uvedených v bodě 16 v didaktickém testu, u písemné práce 

a ústní zkoušky z ČJL. 
22. Počet všech žáků, kteří zkoušky v daných termínech konali. 
23. Počet všech žáků, kteří u jednotlivých zkoušek v daných termínech uspěli. 
24. Průměrný počet bodů (skór) všech žáků, kteří konali jednotlivé zkoušky v daných termínech. 

 
Centrum se rozhodlo Vaší žádosti vyhovět a požadované údaje Vám zasíláme v příloze. 
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Příloha 
Tabulka_ MZ2018p–MZ2020p_CJDT_CJPP_CJUZ_cizinci_prehled 
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