Praha 25. 3. 2021

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 - dodatek
Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021, které
upravuje model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, vydává ředitelka školy tento
Dodatek:
1. Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní
zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může
rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.
2. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka
a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.
3. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitelku školy,
a to nejpozději do 30. dubna 2021 (formulář viz Teams - Maturita 2021).
4. Pokud by chtěl žák zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované
mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě ředitelce školy písemně sdělit,
že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.
5. Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, obor vzdělávání
75-41-M/01 Sociální činnost, který v období od 12. října 2020 do 17. května 2021
odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového
zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví,
u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb
lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě, u zařízení
sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zároveň tyto
skutečnosti doloží ředitelce školy potvrzením do 17. května 2021, se může následně
rozhodnout, zda bude nebo nebude konat povinné didaktické testy společné části
maturitní zkoušky. Pokud se žák rozhodne tyto didaktické testy konat, sdělí tuto
informaci písemně ředitelce školy do dne předcházejícího dni jejich konání. Žák si
může zvolit, že bude konat pouze některý z povinných didaktických testů.
Na jinou skupinu osob přihlášených ke konání maturitní zkoušky se tato možnost
nevztahuje.
Ostatní podrobnosti ke konání maturitních zkoušek zůstávají v platnosti.
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