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MATURITNÍ ZKOUŠKY JARNÍ TERMÍN 2021 – stav k  5.5.2021 

 
Na základě OOP MŠMT ČR č.j. MSMT-3267/2021-6 ze dne 28.4.2021, Metodiky MŠMT ČR k OOP ze dne 

28.4.2021, které upravuje model MZ pro šk. rok 2020/21 a Metodiky MŠMT ČR k ochraně zdraví v SŠ 

v průběhu MZ a ZZ ve školním roce 2020/2021 z dubna 2021, informuji o následujících opatřeních: 

 

I. Stanovení mimořádného termínu opravné nebo náhradní zkoušky u SČ MZ/ DT. 

 

1.Pro žáky 4. ročníku, kteří jsou přihlášeni k SČ MZ/ DT se navyšuje počet opravných nebo náhradních 

zkoušek z každé zkoušky o jednu, tj. jeden řádný termín a tři opravné nebo náhradní zkoušky. 

2. Navýšení počtu opravných nebo náhradních zkoušek se týká také ostatních osob, které se 

 ke konání SČ přihlásily do 1.12.2020. Tj. jeden termín navíc pro opravnou nebo náhradní zkoušku. 

3. Žák, který se nedostavil k DT, je povinen se do 3 dnů od termínu konání zkoušky, omluvit řediteli školy. 

4. K mimořádnému termínu z důvodu omluvené nepřítomnosti při DT, se žák musí přihlásit. 

5. Konání mimořádného termínu z důvodu neúspěšného vykonání DT je registrováno automaticky 

v maturitním portálu. Výsledky DT zveřejní CERMAT nejdříve 7. 6. 2021. 

6. Opravná nebo náhradní zkouška se navyšuje pouze jednou, tj. buď jen pro jarní, nebo jen 

 pro podzimní termín. 

7. Termín mimořádných termínů SČ MZ je stanoven na 7. – 9. 7. 2021. 

    Zkoušky se budou konat ve spádové škole. SPŠ je určena jako spádová škola. 

 

 

II. Stanovení mimořádného termínu opravné nebo náhradní zkoušky u praktické MZ. 

 

1.Žákovi, který je přihlášený ke konání praktické MZ v jarním termínu MZ 2021 a který u této zkoušky 

neuspěl, nebo který se z této zkoušky řádně omluvil, je umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku 

v mimořádném termínu. Tj. počet zkoušek se navyšuje na jeden řádný termín a tři opravné nebo 

náhradní zkoušky. 

2. Žák omlouvá svou nepřítomnost do 3 pracovních dnů řediteli školy. 

3. Písemnou přihlášku ke zkoušce podává řediteli školy do 3 pracovních dnů od konání  zkoušky nebo ode 

dne, kdy se dozvěděl její hodnocení od předsedy zkušební komise. 

4. Navýšení termínu je možné pouze jednou. 

5. Ředitel školy stanoví mimořádný termín konání praktické zkoušky nejdříve 15 pracovních dní 

ode dne, kdy se měla konat původní praktická zkouška. Mimořádný termín bude  zveřejněn nejpozději 5 

pracovních dnů před jejím konáním. 

 

 

III. Ochrana zdraví při konání maturitních zkoušek. – Výběr opatření. 

 

1.Zkoušky se může zúčastnit pouze žák, který nejeví známky onemocnění. 

2. Žák je povinen před zahájením zkoušky podstoupit testování, které zajišťuje škola. Nebo žák doloží 

aktuální test z certifikovaného pracoviště. 

Je proto žádoucí, aby se žáci v den zkoušky dostavili do školy v dostatečném časovém předstihu. 

3. Pozitivní výsledek testu žáka je důvodem ke stanovení mimořádného termínu MZ.  

4. Škola zajistí hygienické, prostorové a organizační podmínky konání zkoušek podle aktuální 

epidemiologické situace a opatření MZDR ČR a MŠMT ČR. 

5. Žáci u všech zkoušek musejí mít nasazenu ochranu úst a nosu. To platí i pro všechny vnitřní prostory školy. 

6. Konkrétní rozpisy testování a termíny podle skupin žáků konajících zkoušky, budou zveřejněny nejpozději 

do 14.5.2021. 

 

Podrobnosti a upřesnění jsou k dispozici ve výše uvedených předpisech nebo se obracejte na svého třídního 

učitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a ředitelku školy. 

 

Mgr. Jana Hrčková 

 


