Vážení maturanti,
MŠMT zohlednilo ztížené podmínky výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a provedlo dílčí
úpravy při konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021.
Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. –
5. května 2021. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka
a literatury a u cizích jazyků.
Konkrétně:




u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut
u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100
minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence)
u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120
minut na 135 minut

Zkušební schéma pro didaktické testy MZ je následující:
Datum konání
Zkušební předmět
zkoušky
3. 5. 2021
4. 5. 2021
5. 5. 2021

Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Ruský jazyk

Zahájení
Zahájení
přípravy v
zkoušky
učebně 1)
8:00
8:15
13:30
13:45
8:00
8:15
13:00
13:15

Ukončení
zkoušky 2)
10:30
15:45
9:40
15:15

Ukončení
zkoušky
v učebně
10:35
15:50
9:45
15:20

Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce
2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci
COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Mimořádný termín DT proběhne v
jarním zkušebním období ve dnech 14., 15. a 16. června 2021, ve spádových školách určených CZVV.
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové
části maturitní zkoušky.
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal
přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí
školního roku 2020/2021.
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. Pokud žák prospěl
v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období 2021. Když žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná
úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období 2021.
S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání a doporučení obecné povahy vydané
MŠMT (č. j.: MSMT-3267/2021-1) ředitel školy upravuje rozsah výuky jednotlivých oborů ve
2. pololetí tak, aby se žáci zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování,
a připravovali se tak na ukončení vzdělávání. Výuka bude probíhat ve 2. pololetí následovně:

Matematika je povinná pro všechny žáky, kteří jsou přihlášeni k DT z matematiky. Žáci, kteří
nejsou přihlášeni k DT z matematiky a chtějí být ve 2. pololetí v matematice vzděláváni, oznámí tuto
skutečnost prostřednictvím svých třídních učitelů vedení školy do 17. 2. 2021. Nepřihlášení žáci
nemají povinnost výuku matematiky ve 2. pololetí navštěvovat a na vysvědčení 2. pololetí budou mít
předmět proškrtnut.
Anglický jazyk je povinný pro všechny žáky, kteří jsou přihlášeni k maturitní zkoušce z anglického
jazyka. Žáci, kteří nejsou přihlášeni k maturitní zkoušce z anglického jazyka a chtějí být ve 2. pololetí
v anglickém jazyce vzděláváni, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím svých třídních učitelů vedení
školy. Nepřihlášení žáci nemají povinnost výuku anglického jazyka ve 2. pololetí navštěvovat a na
vysvědčení 2. pololetí budou mít předmět proškrtnut.
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk – je povinný pro všechny žáky, kteří jsou přihlášeni k maturitní
zkoušce z ruského jazyka.
Seznam předmětů, které se nebudou ve 2. pololetí vyučovat je následující:
ACH – Aplikovaná chemie (třídy 4A1, 4A2)




2. cizí jazyk (pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k maturitní zkoušce z tohoto jazyka)
Ekonomika
Tělesná výchova

PED – Provoz a ekonomika dopravy (4E)




2. cizí jazyk (pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k maturitní zkoušce z tohoto jazyka)
Společenská a profesní komunikace
Tělesná výchova

LFS – logistické a finanční služby (4F)




2. cizí jazyk (pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k maturitní zkoušce z tohoto jazyka)
Společenská a profesní komunikace
Tělesná výchova

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení
předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. Pravidla pro hodnocení vyučovaných
předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se nemění.
U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se
stupněm prospěchu proškrtnuta.
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebude mít vliv na připuštění nebo
nepřipuštění k maturitní zkoušce pro žáky maturitních ročníků v tomto školním roce ani
v následujících letech.
Dochází i k úpravě požadavků k profilové části maturitní zkoušky. Informace jsou vyvěšeny na
webových stránkách školy v záložce Maturity.
Úplné informace k opatřením spojeným s maturitní zkouškou najdete zde a text dokumentu zde.

V Olomouci dne 10. února 2021

v. r. Mgr. Michal Coufal
ředitel

