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

Maturitní zkoušky 2021 - dodatek (změna počtu opravných zkoušek)
Ke dni 28. 4. 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT3267/2021-6. Tímto dodatkem se rozšiřuje počet opravných termínů ke konání didaktických
testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v
jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.
1. Navýšení počtu opravných termínů didaktických testů
Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro
vykonání didaktického testu společné části maturitní zkoušky navyšuje z jednoho
řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny.
Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky v řádném termínu,
může v mimořádném termínu konat náhradní povinné i nepovinné zkoušky formou
didaktických testů.
Ten kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném
termínu pouze opravné povinné zkoušky.
Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou
didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021.
2. Mimořádný termín konání didaktických testů
Kdo může konat:
a) každý, kdo podal do 1.12.2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné
zkoušky společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021,
b) kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil (do 3 dnů
od konání zkoušky) nebo vykonal didaktický test neúspěšně
Termíny:
Středa
7.července 2021
matematika, anglický jazyk
Čtvrtek
8.července 2021
český jazyk a literatura
V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů.
3. Praktická zkouška – navýšení počtu opravných termínů
Žákům, kteří jsou žáky školy posledního ročníku vzdělávání ve školním roce
2020/2021, se navyšuje počet termínů pro vykonání praktické zkoušky z jednoho
řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny z každé
zkoušky.
V případě konání maturitní zkoušky kombinací forem, z čehož jedna je konaná formou
praktické zkoušky, pak se navyšuje pouze opravný termín u této části zkoušky, nikoliv
u druhé formy.

Žákovi, který je přihlášen ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období
2021 a který neuspěl u této zkoušky, nebo který se v souladu se školským zákonem ze
zkoušky omluvil, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku
v mimořádném termínu.
Žák, který se omluvil z konání praktické zkoušky, podává písemnou přihlášku na
mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy měla být zkouška konána.
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.

V Šumperku dne 30.4.2021
Zpracovala: Ing. Ilona Opatovská, zř

