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MoDEL MATuRITNízroušKy pRo šrolruí nor 2O20/2a2L |l'

na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3257l2O21-3 ze dne 15. 3.202L

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal
přih!ášku do 7, 12. 2O2O a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2O2O|2O2L. íém
žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2O2t
hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, je umožněno vykonat zkoušku k
dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku, a to do 3].. března 2O2L (pro možnost
konání maturitní zkoušky v jarním období) a do 30. června 2O2L (pro možnost konání
zkoušky v podzimním období).
Vysvědčen í za 2. pololetí školního roku 2o2o|2021 bude žákům oktávy vydáno dne 14.

května 2O2L, v následujícím týdnu odL7.-2l..5.2O2l.maií žácioktávvolno k přípravě
na maturitní zkoušku (tzv. ,,svatý týden").
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z ciziho jazyka jsou zrušeny. Platí pro

všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny
následující opravné a náhradní termíny.

Didaktické testy (DT) MZ se v řádném termínu v jarním zkušebním období konají od
24. do26.5.2O2I:
pondělí 24. května matematika, anglický jazyk

úterý 25. května český jazyk a literatura
středa 26. května německý jazyk, matematika rozšiřující

Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně (po dohodě s ředitelem školy i e-
mailovou komunikací bez zaručeného elektronického podpisu) doloží, že v den konání
příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COV!D-
19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním.
Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání DT (tj. nejpozději v rozmezí dnú 27. -
31. května 2O2l dle data konání příslušné zkoušky) omluví řediteli školy a zároveň se
může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky
společné části MZ.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021, na předem
určených spádových školách a platí pouze pro maturanty omluvené z řádného termínu
z důvodu karantény nebo onemocnění COV|D-].9 . Tento mimořádný termín neplatí pro
žáky, kteří DT v řádném termínu nevykonali úspěšně.

Prodloužení času konání didaktických testů:
u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze75 minut na 85 minut
u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze
100 minut na 110 minut (k prodlouženídojde u části čtení a jazyková kompetence)
u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze L2O

minut na 135 minut.
prodlouženíse netýká DT z matematiky rozšiřující

Výsledky DT zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 7. června 2O2l,. Nejpozději následující
den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat od 1.- 4. 6.2O2l.

Žákovský seznam literárních dělje možné překládat až do 30. dubna 2O2t.
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Nah razující zkouška z cizího jazyka
Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek (4), ke kterým se žák
přihlásil na přihlášce k maturltní zkoušce do t. t2. 2O2O, ne kolik jich dobrovolně či
povinně abso!vuje.
ŽaU podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem
standardizované zkoušky nejpozději do 30. dubna 2O2l. Nemůže-li k žádosti o nahrazení
přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné
vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal
jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního
školního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.
Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před

zkušební maturitní komisí.

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté noveIou školského
zákona č.28412020 Sb. ze spoIečné části maturitní zkoušky (český jazyk a Iiteratura a

cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat
bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na
maturitním vysvědčení.
Toto pravidto platí pouze pro profilové zkoušky, které navazují na spotečnou část
(neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, která nenavazuje na DT z cizího jazyka).

V případě, žežák vykoná nepovinnou ústnízkoušku z českého jazyka a literatury nebo
cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp.
nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou
zkoušku.
ŽaU pri rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky mlsí zvážit, zda výsledek této
zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby
např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v
zahraničí. V případě, žežák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021,, že tuto
zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v
budoucnu.
To, jak se žák rozhodl (konat/nekonat zmíněné nepovinné ústní zkoušky), stvrdí
písemně na příslušném formuláři, který bude (prostřednictvím třídního učitele}
předán řediteli školy, a to nejpozději do 30. dubna 2O2l.. Toto sděleníse stane součástí
maturitní dokumentace.

.zuzana suchomelová
ředitelka školy
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