Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
Na základě Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám vydaných MŠMT ČR
pod č. j.: MSMT-3267/2021-1 s účinností od 29.1.2021 uvádíme následující informace:

Maturity 2020/2021 - změny
1. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k
jarnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021

2. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021.

3. 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.
Opravná i náhradní zkouška je komisionální.

4. 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.

5. V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém dosahuje
středního vzdělání s maturitní zkouškou, koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z
českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze
hodnocení ústní zkoušky.

6. 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. Přihlášku
k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný
termín, současně s omluvou do 10. května 2021;

7. Mimořádný termín z důvodu uvedeném v bodu 6) se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve
školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Žádost o přezkoumání průběhu
a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo o
přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 13. července
2021;

8. Informace k maturitním zkouškám v jednotlivých oborech - tj.profilové maturitní předměty,
délka trvání, forma, způsob a témata - jsou vyvěšeny na www.vsps-su.cz - > SPŠ - > Maturita

9. Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního
ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou,
výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se zrušují, a žák
nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.

10. Ve 2.pololetí školního roku 2020/2021 bude na základě rozhodnutí ředitele školy u všech
4.ročníků probíhat výuka pouze v profilových maturitních předmětech dle nově stanoveného
rozvrhu s platností od 15.2.2021. Na vysvědčení za 2. pololetí budou žáci hodnoceni pouze z
těchto předmětů.

11. Maturitní kalendář společné části maturitní zkoušky:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Zpracovala: Ing. Ilona Opatovská, zástupce ředitele
Schválil: Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy

V Šumperku 1.2.2021

Příloha: Žádost o konání opravné nebo náhradní zkoušky

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Žádost o konání opravné nebo náhradní zkoušky
Žádám o konání náhradní zkoušky z předmětu…………………………………………………*
Žádám o konání opravné zkoušky z předmětu………………………………………………….*
v termínu do 31.3.2021, abych se v případě jejího úspěšného složení, mohl účastnit jarního termínu
maturitní zkoušky.
V Šumperku dne……………………….
Jméno a příjmení žáka…………………………………………………
Třída:........................
*nehodící se proškrtněte

Podpis žáka…………………………

