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Rozhodnutí vedení školy o ukončování 4. ročníku SŠ a 

úpravě maturitní zkoušky v jarním termínu 2020/2021 

 
Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č.j.: MSMT-3267/2021-1 dochází k úpravám 

ukončování 4. ročníku SŠ a podoby maturitní zkoušky ve školním. 

 

Ukončování 4. ročníku 

 
1) Žák je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z 

předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván. 
 

2) Žákovi, který nemohl být hodnocen v 1.pololetí 2020/2021, určí ředitel školy termín 

konání náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 28. 2. 2021. Požádá-li o 

to žák (odevzdá formulář – Příloha 1 – na sekretariátu školy nejpozději do 12.2.2021), 

umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 28. 2. 2021. 

Náhradní zkouška je komisionální. 
 

3) Žákovi, který neprospěl v 1.pololetí 2020/2021, určí ředitel školy termín konání 

opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to 

žák (odevzdá formulář – Příloha 2 – na sekretariátu školy nejpozději do 24.2.2021), 

umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. 

Opravná zkouška je komisionální. 
 

4) Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním 

pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období 2021. 
 

5) Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen v 2.pololetí 2020/2021, určí ředitel 

školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala 

do 30. června 2021. V případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky, 

bude žákovi započtena i provedená maturitní zkouška a jeho studium bude úspěšně 

zakončeno. Pokud ovšem vykonání úspěšné nebude, žákovi se výsledky zkoušek 

maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 ruší.  
 

6) Žák přestává být žákem školy 
a) dnem následujícím po dni, kdy úspěšně konal maturitní zkoušku a úspěšně předtím 

zakončil 2.pololetí 4. ročníku 
b) dnem následujícím po dni, kdy konal opravnou či náhradní zkoušku a předtím 

konal maturitní zkoušku  
c) 30.6 v momentě, kdy úspěšně ukončil 2.pololetí 4. ročníku a neúspěšně vykonal 

maturitní zkoušku 
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Maturitní zkouška  
 

Společná část MZ 

 
1) 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. 

 

2) Didaktické testy proběhnou v následujících termínech: 

 
 

3) Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským 

zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z 

důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v 

mimořádném termínu.  
a. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, 

ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; 

ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro 

zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021.  
b. Mimořádný termín se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které 

určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák 

konal nebo měl konat řádný termín zkoušky společné části maturitní zkoušky, 

zašle žákovi pozvánku ke konání této zkoušky v mimořádném termínu.  
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Profilová část MZ – souhrnná praktická maturitní zkouška 

 

1) Struktura souhrnné praktické maturitní zkoušky zůstává dle instrukcí zveřejněných na 

webových stránkách školy (http://www.trivisjihlava.cz/wp-

content/uploads/2020/10/PRAKTICKA-MZK-2021.pdf) a následného dodatku 

(http://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Dodatek-1-k-SPMZ.pdf) 

nezměněna. 

 

2) Termín vykonání souhrnné praktické maturitní zkoušky se mění následovně: 

a) Písemná práce bude probíhat v termínu 10.-12.5.2021 se začátky v 7:45hod., 

konkrétně 

i. 4.A – 10.5.2021 

ii. 4.B – 11.5.2021 

iii. 4.C – 12.5.2021 

b) Praktická ukázka z kriminalistiky bude probíhat v termínu 10.-12.5.2021 se 

začátky v 7:45hod., konkrétně 

i. 4.C – 10.5.2021 

ii. 4.A – 11.5.2021 

iii. 4.B – 12.5.2021 

c) Ten, kdo se z konání ze souhrnné praktické maturitní zkoušky omluví z důvodu 

onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto 

onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Termín 

mimořádné souhrnné praktické zkoušky je stanoven na 4.6.2021 
 

 

 

Profilová část MZ – ústní maturitní zkouška 

 

1) Ústní maturitní zkoušky proběhnou v týdnu 24.5. – 28.5.2021 (přesný časový 

harmonogram bude zveřejněn nejpozději 10.5.2021), a to konkrétně 

i. 4.A – 24.-26.5.2021 

ii. 4.B – 24.-27.5.2021 

iii. 4.C – 27.-28.5.2021 

 

2) Jednotlivé části ústní maturitní zkoušky budou vypadat následovně: 

a. Český jazyk a literatura – bez změny 

b. Anglický jazyk – byl snížen počet otázek – viz. Příloha č.3 

c. Právo – byl snížen počet otázek – viz. Příloha č.4 

d. IZS – bez změny 

http://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/10/PRAKTICKA-MZK-2021.pdf
http://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/10/PRAKTICKA-MZK-2021.pdf
http://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Dodatek-1-k-SPMZ.pdf
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Profilová část MZ – písemná maturitní zkouška 

 

1) Písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka se nekonají. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 12.2.2021 

Zpracoval:   Mgr. Lukáš Váca                                                       Schválil:    Ing. Dušan Hasoň                                  

                 zástupce ředitele školy                                                                           ředitel školy  
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Přílohy  
 

Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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Příloha 4 
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