
 

Maturitní zkouška  2021  

Zpracováno dle metodických pokynů MŠMT ze dne 15.3. 2021 

1. Podmínka přístupu k maturitě:  

 Přihláška podaná do 1.12. 2021 

 Vysvědčení  za 1. pololetí 2020/21 s celkovým hodnocením PROSPĚL 

 Pro opravné nebo náhradní termíny přihláška do 1.12. 

 

2. Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek 21.5.2021, do tohoto dne probíhá 

pravidelné vyučování 

 

3. Status žáka školy u denních studentů platí do dne, kdy proběhne poslední část 

maturitní zkoušky, nevykonal-li žák MZ úspěšně, je žákem školy do 30.6. 2021 

 

 

4. Opakování ročníku:  

 Ředitelka školy může povolit žákovi opakování 4. ročníku bez ohledu na 

hodnocení na vysvědčení v 1. i 2. pololetí 2020/21 

 V případě opakování se anulují všechny již vykonané (i úspěšně)části maturitní  

zkoušky a žák vykoná celou MZ znovu.  

 

5. Prodloužení času didaktických testů:  

 Český jazyk – na 85 minut  

 Cizí jazyk - 110 minut 

 Matematika – 135 minut 

 

6. Výsledky didaktických testů budou zveřejněny 7. 6.  

 

7. Pozvánky na konání DT:  

 Obdrží žáci elektronicky – zasílá ředitelka školy přes CERMAT 

 

8. Mimořádné termíny DT (v případě nařízené karantény nebo nemoci covid) 

 7.- 9. července na spádových školách 

 Přihláška se podává ředitelce školy do tří dnů od původního termínu DT 

společně s omluvou a doloženým potvrzením 

 

9. Přihlášky k podzimnímu termínu v případě neúspěchu:  

 Ředitelce školy do 23.7. 2021 



 

10. Seznam školní maturitní četby odevzdá žák nejpozději do 30. 4.  

 

11. Možnost nevykonání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury  a cizího jazyka:  

 žák oznámí ředitelce školy písemně do 30.4. 2021, zda chce konat ústní 

zkoušku - je možné vykonat jen jednu zkoušku, obě nebo žádnou.  

 

12. Písemná maturitní práce z českého jazyka ani  cizího jazyka se nekoná 

 Platí jen pro žáky, kteří ukončili řádné studium v letošním nebo minulém 

školním roce 

 

 

Dne 16.3. 2021 zpracovala  

Dagmar Smolková 

Ředitelka školy 

 

 

 

Termíny MZ jaro 2021: 

 didaktické testy 4.A, DS 3.A    MAT, AJ - 24.5.2021 

 didaktické testy:  4.A, DS 3.A      CJL - 25.5.2021 

 didaktické testy DS 3.A      RJ, NJ - 26.5. 2021 

 ústní maturitní zkouška:   4.A    10. 6. 2021 

 ústní maturitní zkouška DS 3.A     8.- 9. 6. 2021 

 praktická  maturitní zkouška  4.A     12 . 5. 2021 

 praktická  maturitní zkouška DS 3.A    11. 5. 2021 

 

 Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka ( týká se pouze  studentů 

Krylová, Novotný) -  10.5. 2021 

 

 


