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Praha 3. 5. 2021 

 

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 - dodatek 2 

 

Na základě dodatku k opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6 navazujícímu na 

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: 

 
Úprava modelu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 spočívá v 

 rozšíření počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek 

 možnosti konat tyto zkoušky ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním 

maturitním období 

 

1. Didaktické testy 

Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání 

didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a 

tři opravné termíny.  

Ostatním osobám (= reprobace) se navyšuje počet opravných termínů o jeden. 

 
Mimořádný termín DT může konat:  
a) kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky řádně omluvil (opatření se 
nevztahuje jen na omluvu z důvodu onemocnění Covid-19 nebo z důvodu nařízené karantény 
spojené s tímto onemocněním, ale také i na ostatní důvody omluvy, které ředitel školy uzná), 
b) nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu. 
 
K mimořádnému termínu je žák přihlášen automaticky. V případě, že se ke zkoušce 

nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluven. 

Automatické přihlášení se netýká žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky zařazených do skupiny 2 a 3, s modifikovanou zkušební dokumentací. Ti 

svůj záměr didaktický test na spádové škole konat potvrdí písemně řediteli školy do 2 dnů od 

obdržení výsledku. 

 

2. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

Počet termínů pro vykonání praktické maturitní zkoušky je shodný s didaktickými testy. 

 

Mimořádný termín pro konání náhradní nebo opravné zkoušky: 

K mimořádnému termínu se žáci musí písemně přihlásit ředitelce školy, a to: 

a) žák, který měl konat praktickou zkoušku a v souladu se školským zákonem se z konání této 

zkoušky řádně omluvil, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky 

řediteli školy do 10. května 2021, 
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b) žák, který vykonal praktickou zkoušku neúspěšně, podává písemnou přihlášku na 
mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 
hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise.  
 

Konkrétní termíny zkoušek pro opravný termín bude upřesněn. 

 

Ostatní podrobnosti ke konání maturitních zkoušek zůstávají v platnosti. 

 

 

 Mgr. Helena Pondělíčková 

  ředitelka školy 
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