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Ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku vzdělávání v oboru středního vzdělání
s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/21
Podmínky ukončení vzdělání posledního ročníku vzdělání:
 žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní
zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 žákovi, který v 1. pololetí 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín
konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. 6. 2021
(náhradní a opravné zkoušky se konají komisionální formou, počet zkoušek není omezen), žák
následně koná maturitní zkoušku v termínu podzim 2021 (1. řádný termín) pokud za 1. pololetí
2020/2021 prospěl
 žák, který úspěšně vykoná za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zkoušky v náhradním nebo
opravném termínu do 31. 3. 2021, může konat maturitní zkoušku v termínu jaro 2021, a to
v případě, že písemně požádá ředitele školy do 12. 2. 2021 o možnost konat tyto zkoušky do 31. 3.
2021
 pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí 2020/2021 nevykoná
úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí 2020/2021
 v případě, že žák nekonal maturitní zkoušku v jarním termínu, protože konal opravné zkoušky či
zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí 2020/2021 do 30. 6. 2021 a tyto zkoušky za 1. pololetí
úspěšně vykonal, ale za 2. pololetí 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být hodnocen ze 2 povinných
předmětů, tak může konat z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy pouze tehdy, bude-li požadovat vysvědčení
s prospěchem „prospěl“
Status studenta:
 žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní
zkoušku
 žáci, kteří budou konat zkoušky v náhradním termínu nebo opravné zkoušky za 1. pololetí školního
roku 2020/2021 až do 30. 6. 2021, jsou žáky školy až do 30. 6. 2021
 nevykoná-li žák maturitní zkoušku v řádném nebo mimořádném termínu úspěšně, je žákem školy
do 30. 6. 2021
Opakování ročníku:
 ředitel školy může žákovi, který na konci 2. pololetí 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být
hodnocen povolit opakování ročníku
 vyhoví-li ředitel školy žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru vzdělávání, výsledky
maturitních zkoušek konaných v jarním termínu se zrušují
Omlouvání absence:
 pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve třídní učitel písemně zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy
nepřítomnosti
 žák, který do 10 dnů od doruční výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti se
posuzuje, jako by vzdělávání zanechal
Vzdělávání žáků posledního ročníku vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021:
 ředitel školy upravil učební plány posledních ročníků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku
2020/2021 tak, aby se žáci v rámci výuky zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické
vyučování
 o vyučovaných předmětech budou žáci informování prostřednictvím systému Bakalář a třídních
učitelů
 celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí 2020/2021 pak bude vytvořeno pouze z hodnocení
předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány (u předmětů, které nebudou vyučovány, bude
kolonka prospěchu za 2. pololetí proškrtnuta)
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pokud žák ve 2. pololetí z některého předmětu neprospěje nebo bude neklasifikován, ale úspěšně
vykoná maturitní zkoušku, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětu
(výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce v tomto školním roce
ani v následujících letech)

Maturitní zkoušky:
 maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části; řídíme se dle:
o zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání
o vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou
o opatření obecné povahy – maturitní zkoušky; č. j. MSMT-3267/2021-1 (ze dne 29. 1. 2021)
o věcného záměru úprav maturitní zkoušky 2021 (ze dne 28. 1. 2021)
 základní změny ve společné části MZ:
o navýšení časového limitu na vykonání DT: ČJL a CJ o 10 min., M o 15 min.
o řádný termín DT: 3. – 5. 5. 2021
o mimořádný termín DT: 14. – 16. 6. 2021
 pro žáky s onemocněním Covid + v karanténě v řádném termínu; žák dokládá řediteli školy
prokazatelnou omluvu do 3 dnů od konání zkoušky v řádném termínu a zároveň se
přihlašuje k tomuto termínu do 10. 5. 2021
 pro žáky s nařízenou pracovní povinností; tento termín se bude konat na spádové škole
o pro nahrazení zkoušky z CJ je nutné doložení certifikátu dokládajícího uznání zkoušky z CJ do
31. 3. 2021
 základní změny v profilové části MZ:
o písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové
části maturitní zkoušky
o v profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška (toto opatření se
bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce
2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č.
135/2020 Sb.; tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období
roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci)
o opatření platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka a pro
všechny následující opravné a náhradní termíny
o ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020
konat v rámci náhradní nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat
i v jarním zkušebním období 2021 (tj. za předpokladu, že v jejich řádném termínu konání
maturitní zkoušky byla písemná práce z českého jazyka a lieratury a cizího jazyka povinnou
součástí zkoušky společné nebi profilové části)
 termíny dílčích maturitních zkoušek společné i profilové části jaro 2021, struktura maturitních
zkoušek dle oborů a kritéria hodnocení profilových zkoušek budou zveřejněny v systému moodle
nejpozději dne 15. 2. 2021 (o této skutečnosti informuje žáky škola přes Komens v systému Bakalář)
Kontakty, zdroje informací:
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