Ukončování posledního ročníku vzdělávání, vzdělávání ve 2. pololetí
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k
maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli
hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku
do konce června 2021. Pokud o to žák požádá, bude mu umožněno udělat zkoušku do 31. března 2021.
Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, v ročníku neprospěl,
nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je do 30. června 2021. Takový žák již nemá
možnost dokončit úspěšně ročník a musí případně požádat ředitele školy o povolení opakování
ročníku.
V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí,
je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve druhém pololetí
nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce.
K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021
závěrečného ročníku oboru vzdělání. Dále bude k závěrečné zkoušce připouštěn i ten, kdo je oprávněn konat
opravnou nebo dodatečnou zkoušku. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního
roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k
dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. června. Pokud o to žák požádá, bude mu
umožněno udělat zkoušku do 31. května. Pokud žák opravné či dodatečné zkoušky nevykoná úspěšně,
tak v ročníku neprospěl. Žákem školy je do 30. června 2021. Takový žák již nemá možnost dokončit
úspěšně ročník a musí případně požádat ředitele školy o povolení opakování ročníku.
V případě, kdy žák úspěšně složil závěrečnou zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém
pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve druhém
pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce.
Žáci tříd EM3, ER3 a ES3 se mohou přihlásit na denní nebo dálkovou nástavbu do 1. března 2021.

Změny maturitní zkoušky 2020/21
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech
3. – 5. května 2021.
Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků
shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Konkrétně:
- u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
- u DT z cizího jazyka k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a
jazyková kompetence),
- u DT z matematiky k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.
Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali
přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli
dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v
den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo
z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné
zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021.

Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 bude stanoven s dostatečným
časovým odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 14., 15. a 16. června 2021.

Profilová část maturitní zkoušky
Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se konat nebudou.
Termíny praktických, písemných a ústních zkoušek:
10. 5. písemné a praktické profilové zkoušky: PE3, PT3, PN2, IT4
od 6. 5. ME4, MI4, TI4 (dle pokynů OV)
17. - 21. 5. ústní zkoušky ME4, TI4, MI4 + PT3
24. – 28. 5. ústní zkoušky IT4, PN2 + PE3

Škola se vyhrazuje právo změnit termíny zkoušek dle aktuální situace a nařízení MŠMT.

Změny závěrečné zkoušky 2020/21
Závěrečné zkoušky se budou konat praktické a ústní. Písemné závěrečné zkoušky se konat nebudou.
Termíny zkoušek:
Praktické zkoušky v období od 1. do 18. června 2021.
Ústní zkoušky v období od 21. do 24. června 2021.

Škola se vyhrazuje právo změnit termíny zkoušek dle aktuální situace a nařízení MŠMT.
Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování
modelu vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a
závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období
2021.

Zdroj:
www.msmt.cz
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

