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Maturitní zkoušky - změny k 15. 3. 2021 

 

Na základě nového opatření obecné povahy vydaného ministrem školství  ČR ze dne 15. 3. 

2021 se mění některá ustanovení maturitní vyhlášky. 

 

I. TERMÍNY  MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2021 

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

CER     28. 4. 2021 v 7:30 v učebně č. 411 

ŘIF      29. 4. 2021 v 7:30 v učebně č. 411 

 

SPOLEČNÁ ČÁST   

 - časy jsou uvedeny včetně přípravy 

24. 5. 2021   MAT   DIDAKTICKÝ TEST   8:00 – 10:30 (135 minut)    

                     ANJ     DIDAKTICKÝ TEST   13:30 -  15:50  (110 minut) 

25. 5. 2021   ČJL      DIDAKTICKÝ TEST   8:00 – 9:45 (85 minut) 

Výsledky didaktických testů budou zveřejněny dne 7. 6. 2021. 

 

V případě, že se žák nemůže dostavit ke konání didaktických testů ve společné části MZ, musí 

se řádně omluvit ředitelce školy do 3 pracovních dní od konání DT.  

V případě nemoci COVID-19  nebo karantény v době konání didaktických testů může žák  

konat didaktické testy v mimořádném termínu 7. – 8. 7. 2021 na spádové škole. Opět se musí 

řádně omluvit do 3 pracovních dní ředitelce školy. Výsledky této zkoušky pak budou 

zveřejněny 19. 7. 2021. 

 

PROFILOVÁ ČÁST – ÚSTNÍ ČÁST     
Termín 1. 6. – 3. 6. 2021 

 

Žáci nekonají písemnou maturitní zkoušku z anglického a českého jazyka a literatury. 

Žák přihlášený k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 

nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. 

Do 30. 4. 2021 je nutné písemně sdělit škole, zda žák bude konat ústní profilovou zkoušku 

z českého jazyka nebo anglického jazyka, nebo obě, pokud se tak rozhodl. Žáci, kteří konají 

v jarním období 2021 opravnou ústní zkoušku z cizího jazyka nebo z českého jazyka, tuto 

zkoušku vykonat musí. 

Vzor sdělení pošleme žákům v Edookitu. Zájemci o ústní zkoušku jej pošlou vyplněný  a 

podepsaný PaedDr. Öhlschlegelové do 30. 4. 2021. 

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (omluven či nemluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na 

maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, neovlivní to tedy celkové 

hodnocení. Pokud uspěje ze všech ostatních předmětů, dostane maturitní vysvědčení, na 

kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. 

V případě konání ústní zkoušky z ČJL žák odevzdá do 30. 4. 2021 vyučujícímu ČJL seznam 

literárních děl.  

 



 

 

II. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 

 

a) Výuka podle rozvrhu bude probíhat do 30. 4. 2021. Od 3. 5. do 13. 5. budou probíhat 

konzultační hodiny v maturitních předmětech dle původního rozvrhu hodin.  

b) Vysvědčení třídě P4 bude vydáno 14. 5. 2021, uzavření klasifikace proběhne v pátek 

7. 5. 2021, pedagogická porada k uzavření klasifikace 10. 5. 2021. 

c) Přípravný týden 17. 5. – 21. 5. 2021. 

 

 

III. OSTATNÍ INFORMACE 

Žáci dostanou výstupní listy a třídní učitel jim potvrdí vypořádání závazků se školou před 

konáním maturitní zkoušky. 

a) Odevzdání učebnic, zapůjčené beletrie a čipů  ke vstupu do budovy v týdnu od 10. 5. -

13. 5. 2021. 

b) Úhrada školného je nutná do 1. 6. 2021 včetně měsíce června. Ti, kteří neuspějí u 

maturitní zkoušky v jarním období a budou konat opravnou zkoušku v podzimním 

období (září 2021), hradí školné dle smlouvy do konce srpna 2021. 

c) Vyklizení šatnových skříněk do 14. 5. 2021 a  jejich předání třídnímu učiteli. 

V případě nevyklizení bude zámek skříňky přeštípnut a obsah zlikvidován.  

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 17. 3. 2021                                                                        Ing. Machuldová Lucie 

 ředitelka školy 


