Vyhlášení termínů a úprava podmínek maturitních zkoušek
2020/2021
1. Žák posledního ročníku maturitního oboru je za 2. pololetí školního roku hodnocen
pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu 2. pololetí vzděláván.
(Toto ustanovení platí pouze, pokud dojde k úpravě obsahu vzdělávání a rozvrhu v 2.
pololetí školního roku 2020/21, po nástupu žáků do školy.)
2. Podmínky pro MZ:
Žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21.
(Podmínkou není ukončení posledního ročníku střední školy podle školského zákona.)
Žák, který neprospěl nebo byl klasifikován nehodnocen:
a) Určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala
nejpozději do 30. června 2021. Potom žák může vykonat MZ v řádném termínu
v podzimním zkušebním období 2021.
b) Pokud požádá o stanovení termínu pro vykonání opravné nebo náhradní zkoušky žák,
ředitel umožní její vykonání nejpozději do 31. března 2021. V případě úspěšného
vykonání může žák konat MZ v řádném termínu v jarním zkušebním období.
c) Opravná i náhradní zkouška je komisionální
3. Didaktické testy:
V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního
předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut,
z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové
vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
4. Pokud se žák omluví z konání povinné zkoušky společné části MZ v jarním
zkušebním termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení
karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném
termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu podává řediteli školy současně
s omluvou do 10. května 2021.
5. Termíny maturitních zkoušek pro jarní zkušební období jsou stanoveny takto:
Předmět
Matematika DT
Anglický jazyk DT
Český jazyk a literatura
Obor
Agropodnikání
Cestovní ruch

Řádný termín
3. 5. 2021 8:00
3. 5. 2021 13:30
4. 5. 2021 8:00

Mimořádný termín
14. 6. 2021 9:00
14. 6. 2021 14:30
15. 6. 2021 9:00

Praktická zkouška
28. 4. 2021
29. 4. 2021

Ústní zkoušky
17. – 18. 5. 2021
17. – 18. 5. 2021

6. V jarním zkušebním období 2021 žák koná v profilové části MZ zkoušku z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí, hodnocení z těchto zkoušek tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.
(Nekonají se písemné práce, toto ustanovení platí i pro všechny opravné a náhradní
zkoušky MZ.) Výsledná známka na maturitní vysvědčení ale zahrnuje hodnocení ústní
zkoušky a didaktického testu.
7. Schválený maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského
seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ve Vyhlášení
podmínek profilové MZ 2020/2021 ze dne 29. 10. 2020 zůstávají v platnosti.
8. Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování
posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s
maturitní zkouškou, výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním
zkušebním období 2021 se zrušují, a žák nemůže konat opravné nebo náhradní
zkoušky této maturitní zkoušky.
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