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MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 DLE OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY (č. j. MSMT– 3267/2021-1)

KDO MŮŽE KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKU

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělávání,
ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou (4. ročníku maturitního
oboru a 2. ročníku nástavbového oboru), může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl
v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a je přihlášen k řádnému termínu
maturitní zkoušky.

Žák, který je přihlášen k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky
ve školním roce 2020/2021.

Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen v prvním pololetí školního roku
2020/2021, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se
tato zkouška konala do 30. června 2021. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.
Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31.
března 2021. Žák musí o vykonání zkoušky požádat písemně (formulář žádosti je
na webových stránkách školy).

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
DIDAKTICKÉ TESTY

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 jsou časy pro konání DT navýšeny.
- český jazyk a literatura 85 minut (časové navýšení o 10 min.),
- cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část
testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (časové navýšení o 10 min.),
- matematika 135 minut (časové navýšení o 15 min.).
OMLUVA Z POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Z DŮVODU
ONEMOCNĚNÍ COVID–19 NEBO NAŘÍZENÉ KARANTÉNY

Žák, který je přihlášený ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
(=didaktické testy) v jarním zkušebním období 2021, a který se v souladu se
školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19
nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto
zkoušku v mimořádném termínu.

Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které
měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; ředitel školy předá
informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání
prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 11.
května 2021.

Mimořádné termíny jsou určeny na dny 14. - 16. června 2021 a konají se na školách,
které určí Cermat.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
se prodlužuje do 25. června 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky
profilové části maturitní zkoušky, kterou lze konat do 27. srpna 2021.
- Již stanovené termíny se pro žáky SŠP nemění


SLOŽENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ na SŠP
o Praktická zkouška z odborných předmětů:
– písemná maturitní zkouška z odborných předmětů (2PT a 2SN),
– praktická maturitní zkouška z odborného výcviku (4OME)
o Český jazyk a literatura – ústní zkouška,
o Cizí jazyk (AJ, RJ) – ústní zkouška,
o Technologie – ústní zkouška (2PT - obor 23-43–L/51 provozní technika),
o Mechanika – ústní zkouška (2PT - obor 23-43–L/51 provozní technika),
o Technologie – ústní zkouška (2SN obor 33–42– L/51 nábytkářská a dřevařská výroba),
o Konstrukce – ústní zkouška (2SN obor 33–42– L/51 nábytkářská a dřevařská výroba),
o Technologie – ústní zkouška (2SN obor 36–44–L/51 stavební provoz),
o Stavební provoz – ústní zkouška (2SN obor 36–44–L/51 stavební provoz),
o Technická zařízení – ústní zkouška (4OME obor 39–41–L/02 MIEZ),
o Elektrotechnika – ústní zkouška (4OME obor 39–41–L/02 MIEZ),
o Ekonomika – ústní zkouška (4OME obor 66–41–L/01 obchodník),
o Účetnictví – ústní zkouška (4OME obor 66–41–L/01 obchodník).
o Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se nekonají.
- Týká se maturantů pro řádný termín ve šk. roce 2020/2021 a maturantů ze
školního roku 2019/ 2020, kteří konali řádný termín dle zákona č. 135/2020 Sb..
- To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky
uvedených žáků. (ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije)

ZMĚNY V PROFILOVÝCH ZKOUŠKÁCH

Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 upravit maturitní seznam literárních děl a
kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého
jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79
odst. 3 školského zákona určil a zveřejnil.
o ČJL - zůstává nezměněno,
o AJ, RJ - zůstává nezměněno.

Ředitel školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný
způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i
způsobu hodnocení. - zůstává nezměněno

Takové změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky musí ředitel školy
zveřejnit nejpozději 15. února 2021 na webových stránkách školy a seznámit s nimi
žáky. Současně se zveřejněním změn v profilových zkouškách MZ na webových
stránkách budou žáci písemně na tyto změny upozorněni informací od třídních učitelů
a dále prokazatelně písemnou zprávou v systému Bakalář – Komens (zpráva pro
žáky s kopií pro třídní učitele a s kopií pro rodiče).
ŽÁDOST ŽÁKA O OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU

Může nastat situace, kdy žák sice bude připouštěn k maturitní zkoušce, ale na konci
posledního ročníku neprospěje a bude chtít poslední ročník opakovat. V takovém

případě se stanovuje, že pokud ředitel školy žádosti žáka o opakování ročníku vyhoví dle
stávající platné legislativy, důsledkem je, že případné již vykonané zkoušky či části
maturitní zkoušky se anulují a žákovi nevzniká právo na konání opravného nebo
náhradního termínu v budoucnu.
VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/ 2021

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání
s maturitní zkouškou, je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021
hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci SŠP budou vzděláváni dle standardního učebního plánu daného ročníku.

V Olomouci dne 15. února 2021

Ing. Aleš Jurečka v.r.
ředitel školy

