Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
Na základě nového Opatření obecné povahy, které znovu upravuje model maturitní zkoušky
2020/2021 ze dne 15.3.2021 uvádíme následující:

Maturity ve školním roce 2020/2021
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 (prodloužil se o 10 minut), ze zkušebního předmětu cizí
jazyk 110 minut (prodloužil se o 10 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 (prodloužil se o 15 minut). Prodloužení se netýká DT z matematiky
rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o specifickou nepovinnou zkoušku, kterou si žáci
vybírají zejména v případech, kdy výsledek zkoušky některé vysoké školy zahrnují do kritérií
přijímacího řízení.
5. Didaktické testy maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech:
24. května 2021 – matematika, anglický jazyk
25. května 2021 - český jazyk a literatura
26. května 2021 – matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk
Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol 7. června 2021. Následující den
oznámí výsledky ředitel školy žákům.
Mimořádný termín didaktických testů MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.
6. Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci VOVID-19
nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který
prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit
z důvodu onemocnění COPVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto
onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví
řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak povinné, tak
nepovinné zkoušky společné části MZ, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021.
Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude
žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob bude
považována i e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu. Mimořádný
termín se bude konat ve spádových školách.
7. Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2021 se žák přihlašuje do
23. července 2021

8. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky – předměty český jazyk a
literatura a cizí jazyk se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je
konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na
maturitním vysvědčení. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně zkoušku jen
z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. V případě, že se
žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí,
nebude tedy ovlivňovat celkové hodnocení.
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to
nejpozději do 30. dubna 2021.
Toto pravidlo platí pouze pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí
tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.
9. Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a
literatury do 30. dubna 2021.
10. Informace k maturitním zkouškám v jednotlivých oborech - tj.profilové maturitní předměty
(bez předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk, které se stávají předměty nepovinnými),
délka trvání, forma, způsob a témata - jsou vyvěšeny na www.vsps-su.cz - > SPŠ - > Maturita

11. 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 zruší, a žák
nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.
12. 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. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům vydáno
14.května 2021.
13. Časový harmonogram všech maturitních zkoušek bude vyvěšen po odsouhlasení termínů
s předsedy maturitních komisí.

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

V Šumperku 16.3.2021

