
ÚPRAVA PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 
 

I. MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

1. Maturitní zkoušku konají všichni žáci 4. ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 
2020/21. 

 
2. Součástí profilové části nebudou písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. 

 
3. Termíny DT a prodloužení doby jejich konání: 

 3. 5. 2021 v 8.00 hod. MATEMATIKA, prodlouženo o 15 minut, celkem trvá 135 minut. 
 3. 5. 2021 v 13.30 hod. ANGLICKÝ JAZYK, prodlouženo o 10 minut, celkem 110 minut. 
 4. 5. 2021 v 8.00 hod. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, prodlouženo 10 min., celkem 85 min. 
 5. 5. 2021 v 13.00 hod. NĚMECKÝ JAZYK, prodlouženo o 10 min., celkem 110 min. 

Žáci s PUP uzpůsobením mají čas konání o 25% delší. 
Podrobné JZS bude zasláno v pozvánce a zveřejněno do 31. 3. 2021. 
 

4. Termíny a forma praktické MZ:  
 Obor IT: 6. -7. 5.2021, obhajoba maturitní práce. 
 Obor STR: 6. – 7. 5.2021, výpočty a výkres, vybraní žáci obhajoba skupinové maturitní 

práce. 
 

5. Termín ústní zkoušky MZ: 17. – 21. 5. 2021. 
Jmenný rozpis bude zveřejněn nejpozději před zahájením studijního volna na přípravu. 

 
6. Volno na přípravu: 10. – 14. 5. 2021. 

 
7. Mimořádné termíny DT: 14. -16. 6. 2021. (Pro žáky, kteří budou omluveni pro nemoc COVID 19 

nebo karanténu. Doloží lékařským potvrzením.) 
 

8. Úprava výuky ve 2. pololetí: 
 Nebude vyučován předmět tělesná výchova. 
 MATEMATIKA – snížení na 1 hod./ týdně. V plném rozsahu pro maturující žáky. 
 ANGLICKÝ JAZYK – pouze pro maturující žáky. 
 NĚMECKÝ JAZYK – pouze pro maturující žáky. 
 Ostatní předměty beze změny 

 
9. Sleduje se účast žáků ve výuce a plnění zadaných úkolů. 

 
10. Podmínky uvedené v bodech 2., 3., 5. a 7. se týkají také žáků, kteří konají opravné MZ nebo MZ 

v náhradním termínu. 
 
 
 
 
V Tachově, Světcích 15. 2. 2021 
 



 
II. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
 
1. Závěrečnou zkoušku konají všichni žáci 3. ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 

2020/21. 
 

2. Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, dokončí hodnocení zpravidla do 31. 3. 2021. 
 

3. Opravná zkouška i zkouška v náhradním termínu bude komisionální.  
 

4. Žáci, kteří nezvládnou ukončit hodnocení ve výše stanoveném termínu, požádají ředitelku školy 
o stanovení pozdějšího termínu.  
Ti, kteří vykonají úspěšně všechny zkoušky do 31. 5. 2021, konají ZZ v řádném termínu v červnu 
2021. Žáci, kteří vykonají zkoušky do 30. 6. 2021, konají ZZ v náhradním termínu v září 2021. 
 

5. Pokud se žák omluví pro nemoc COVID nebo nařízenou karanténu, bude mu nejpozději  
       do 31. 8. 2021 umožněn náhradní termín konání ZZ. Omluva se dokládá potvrzením lékaře. 

 
6. Závěrečné zkoušky se konají podle jednotného zadání. 

 
7. Závěrečná zkouška se skládá pouze ze dvou zkoušek v tomto pořadí: 

 Písemná zkouška: 4. 6. 2021 – obory strojní mechanik a elektrikář – silnoproud, 
      7. 6. 2021  - obory obráběč kovů a truhlář. 

Písemná zkouška se prodlužuje o 30 minut. Tzn. že trvá 270 minut. 
 

 Praktická zkouška: 7. – 8. 6. 2021 -obor strojní mechanik 
                                           8. - 9. 6. 2021 – obor elektrikář – silnoproud, 

       14. - 17. 6. 2021 - obor obráběč kovů, 
       15. - 17. 6. 2021 – obor truhlář. 

Součástí hodnocení praktické zkoušky bude ústní pohovor k zadanému tématu. 
 

8. Úprava výuky ve 2. pololetí: 
 Nebude vyučován předmět tělesná výchova. 

 
9. Sleduje se účast žáků ve výuce a plnění zadaných úkolů. 

 
 
 
 
 
 
 
V Tachově, Světcích 15. 2. 2021 


