Maturitní zkoušky v roce 2021
Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání
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K maturitní zkoušce (dále jen MZ) v jarním zkušebním termínu bude připuštěn každý žák, který
podal přihlášku k MZ do 1. 12. 2020 řediteli školy (dále jen ŘŠ) a který zároveň prospěl v 1. pol.
šk. r. 2020/21.
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ŘŠ termín konání opravné nebo
náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. 6. 2021. Požádá-li o to žák, umožní ŘŠ
vykonání této zkoušky d tak, aby se konala do 31. 3. 2021.
Pokud žák prospěl v 1. pol. do 31. 3. 2021, může konat řádný termín MZ v jarním období. Pokud
žák prospěl v 1. pol. do 30 6. 2021, může konat řádný termín MZ v podzimním zkušebním
období.
Opravná a náhradní zkouška jsou komisionální, aby byla zajištěna co největší objektivita.
Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále
pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. 6. 2021.
V platnosti i nadále zůstává: „Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní
po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho účast není omluvena, vyzve ředitel školy
písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvody žákovy
nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák,
který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto
dnem přestává být žákem školy.
Výuka v rámci 2. pololetí bude zaměřena pouze na maturitní předměty a praktické vyučování.
Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení
předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.
Vysvědčení bude žákům předáno v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před
zahájením společné části MZ.
U předmětů, které byly vyučovány v 1. pol. a nebudou vyučovány ve 2. pol., bude kolonka se
stupněm prospěchu proškrtnuta (ve 2. pololetí již nebudou vyučovány následující předměty:
H4.A – MAT, AOK, NEJ, ZAP, UCE, TEV, ZSV
P2.A – MAT, ZSV, MEV, AOK, PSY, UPX, TEV
D3.A – MAT, ICT, ZSV, PSY)
V případě, že žák úspěšně složil MZ, ale neprospěl z některých předmětů ve 2. pol., je na jeho
vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pol. nemá vliv
na připuštění k MZ.
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Didaktické testy (dále jen DT) proběhnou v jarním zkušebním období ve dnech 3. – 5. května
2021.
Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování u ČJL: ze 75 na 85 min, u jazyků ze
100 min. na 110 min. v části čtení a jazykové kompetence.
Písemné práce z ČJL a cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové čísti MZ.
Praktická zkouška bude probíhat dle původního zadání – její způsob, forma, délka a způsob
hodnocení se nebudou měnit.
ŘŠ s dostatečným předstihem seznámí žáky s případnými změnami a hodnocením profilových
zkoušek do 15. 2. 2021.
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