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              Dodatek k organizačnímu pokynu k Maturitní zkoušce 2021 

    

            Aktuální informace ke změnám MZ 2021 dle Opatření obecné povahy  
            Č. j.: MSMT-3267/2021-1, které nabývá účinnosti dne  29. 1. 2021 

 

1.  K maturitní zkoušce je připuštěn každý žák, který podal přihlášku do 1. 12. 2020 a   
     prospěl v 1. pololetí 2020/2021.  
     V případě, že žák nebyl  za 1. pololetí hodnocen nebo neprospěl, má možnost    
     komisionálního přezkoušení nejpozději do 31. března 2021.   

2. Písemné práce z ČJL a cizích jazyků ve společné části MZ se nekonají.    

3. Didaktické testy v jarním zkušebním období – termíny zůstávají beze změny ve dnech 
     3. 5. – 5. 5. 2021  s hodnocením uspěl/neuspěl.    
    
    Změny v prodloužení času: 
    DT z matematiky - 3. 5. 2021 v 8.00 hod. – prodlužuje se o 15 min (ze 120 na 135 minut) 
    DT z AJ – 3. 5. 2021 v 13.30 hod. – prodlužuje se o 10 minut (ze 100  na 110 minut) 
    DT z ČJL – 4. 5. 2021 v 8.00 hod. – prodlužuje se o 10 minut (z 75 na 85 minut) 
    Matematika rozšiřující – 5. 5. 2021 v 8.00 – žádné prodloužení (případné neúspěšné  
    hodnocení není zaznamenáno na vysvědčení a nemá vliv na výsledné hodnocení). 

4. Mimořádný termín DT pro žáky z důvodů karantény nebo COVID-19 / ve dnech 
    14., 15., 16. 6. 2021 – na  spádových školách určených Cermatem - nutná omluva  
    ředitelce školy nejpozději do tří  dnů od konání příslušné zkoušky a současně  
    přihlášení k mimořádnému termínu (nejpozději do 10. 5. 2021). 

5. Profilová část MZ –  termíny a forma zkoušek včetně praktické zkoušky zůstávají beze  
     změny  (viz org. pokyn k MZ). 
    Z  ČJL a cizích jazyků se konají pouze ústní zkoušky. 

 
 

    Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 


