Dodatek č. 1
k modelu maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021
vydaného dne 29. 10. 2020
MATURITNÍ ZKOUŠKA DLE OPATŘENÍ MŠMT VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021
(č.j. MSMT - 3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021)

KDO MŮŽE KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKU:
• Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 4. ročníku denního a kombinovaného studia, může
konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a je přihlášen k
řádnému termínu maturitní zkoušky.

• Ten, kdo je přihlášen k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky ve školním roce
2020/2021.
• Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitelka školy termín konání opravné nebo
náhradní (= doplňkové) zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.
Požádá-li o to žák, umožní ředitelka školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala
do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný
termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.
▪
▪

žák musí o vykonání zkoušky písemně požádat.

písemnou žádost doručí na sekretariát školy.
• Opravná a náhradní zkouška (= doplňková) podle věty druhé a třetí je komisionální. (ustanovení § 69
odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije).
• Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
• Opravná a náhradní zkouška (= doplňková) podle věty druhé a třetí je komisionální. (ustanovení § 69

odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije).
DIDAKTICKÉ TESTY
•

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 jsou časy pro konání DT navýšeny.

1) Český jazyk a literatura 85 minut (časové navýšení o 10 min.).
2) 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.).
3) Matematika 135 minut (časové navýšení o 15 min.).

OMLUVA Z MZ Z DŮVODU ONEMOCNĚNI COVID - 19 nebo NAŘIZENÉ KARANTÉNY

• Žák, který je přihlášený ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky (=didaktické testy) v jarním zkušebním období 2021 a kdo 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 ředitelce školy, ve které měl konat
řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; ředitelka 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 určené termíny pro žáky Soukromého gymnázia, střední odborné školy a jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, s.r.o.se nemění.

• Časový harmonogram konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitelka školy.
• Složení profilové části maturitní zkoušky Soukromého gymnázia, střední odborné školy a
jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.:
1) 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.
2) To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků.
(ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije).

Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie,
ŠVP POČÍTAČOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
1. Odborný blok (forma: ústní zkouška)
2. Maturitní práce (forma: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí)
3. Výpočetní technika (forma: písemná zkouška)
4. Český jazyk a literatura (forma: ústní zkouška)
5. Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil na přihlášce) (forma: ústní zkouška)

Obor vzdělání 62-31-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP KOMERČNÍ PRÁVO
1. Právo (forma: ústní zkouška)
2. Maturitní práce (forma: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí)
3. Občanská nauka (forma: písemná zkouška)
4. Český jazyk a literatura (forma: ústní zkouška)
5. Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil na přihlášce) (forma: ústní zkouška)
•

Písemné práce z ČJL a cizího jazyka se nekonají.
3) 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.
4) To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků.
(ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije).

ŽÁDOST ŽÁKA O OPAKOVÁNÍ 4. 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 ředitelka 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.

•

Výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se zrušují a
žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.

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.
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