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 Organizace maturitních zkoušek jaro/podzim 2021 
 

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace -1- 

 

                                                   

Změny podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021  

Informace vycházejí z Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 k maturitním zkouškám z 15. 3. 2021. 

 

OBORY VZDĚLÁNÍ:  33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba,  

36-44-L/51 Stavební provoz.  

 

• žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí tohoto školního roku 

 • žák, který je nehodnocen, nebo  neprospěl z předmětů v 1. pololetí –  koná komisionální zkoušku do 

30. 6. 2021 – maturitní zkoušku koná v podzimním zkušebním období 2021  

• na žádost žáka je možné opravnou, náhradní zkoušku konat do 31. 3. 2021, aby mohl konat 

maturitní zkoušku v jarním termínu, pokud – prospěl, koná MZ v jarním zkušebním období 

 • termíny didaktických testů – 24. a 25. 5. 2021  

• didaktický test z českého jazyka trvá 85 minut  

• didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut (40 minut poslech + 70 minut test)  

• didaktický test z matematiky trvá 135 minut  

• v případě onemocnění Covid-19 nebo karantény může žák konat zkoušku společné části MZ v 

mimořádném termínu - omluvu současně s přihláškou k mimořádnému termínu doručí žák 

řediteli školy do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky  

• mimořádný termín – 7. až 9. 7. 2021 ve spádové škole  

• pro žáky vzdělávající se ve školním roce 2020/21 v posledním ročníku je profilová zkouška z 

českého a cizího jazyka hodnocena pouze z ústní zkoušky (zrušena písemná práce)  

• pro žáky vzdělávající se ve školním roce 2020/21 v posledním ročníku je profilová ústní zkouška z 

českého a cizího jazyka (který si zvolil ve společné části MZ) dobrovolná  

• do 30. 4. 2021 – žák písemně sdělí řediteli školy, zda bude konat zkoušku z českého a cizího 

jazyka ústní formou  

• do 30. 4. 2021 – termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a žádost o nahrazení 

zkoušky z cizího jazyka v jarním zkušebním období  

• žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky didaktického testu nebo žádost o přezkoumání 

rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky v jarním období lze podat ministerstvu do 28. 6. 2021 v řádném 

termínu a do 9. 8. 2021 v mimořádném termínu  

• žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo žádost o přezkoumání 

rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat krajskému úřadu do 12. 8. 2021  

• období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu od 1. 6. do 23. 7. 2021, 

praktické zkoušky lze konat od 19. 4. do 27. 8. 2021  

• konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy do 31. 3. 2021 

• vyhoví-li ředitel školy žádosti žáka o opakování posledního ročníku maturitního oboru, ruší se 

výsledky maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a žák nemůže konat opravné nebo 

náhradní maturitní zkoušky  


