
 

 

 

 

 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

Rejskova 2987/4, Prostějov 

 
 

Opatření ředitele školy č. 19 

 
Organizace maturitní zkoušky  

v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 
a závěru studia v maturitním ročníku. 

 
 

Toto opatření reaguje na Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1 
ze dne 29. 1. 2021 a MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021  

zabývající se maturitními zkouškami.  
 

Výkon maturitní zkoušky se řídí přijatými úpravami školského zákona (č. 561/2004 Sb.)  

a Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 10. 3. 2021 v platném znění od 15. 10. 2020. 

 

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu 

osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, 

MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021 

 

Konání maturitní zkoušky - uzavírání klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 

 
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku může konat maturitní 

zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

 
Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, pokud prospěl 

ze všech povinných předmětů. 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. Nechce-li žák konat opravnou komisionální zkoušku v daném 

termínu, může ji konat do 30. června. V tomto případě by vykonal maturitní zkoušku  

v podzimním termínu.  

 

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 a náhradní zkouška je komisionální.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzavírání klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2020/2021 

 

Žák je hodnocen za 2. pololetí ze všech předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého  

pololetí vzděláván. Při výuce za toto období bude kladen důraz výuku maturitních předmětů. 

Vzhledem k tomu, že převážnou část 4. ročníku byli žáci vzděláváni distančním způsobem, 

nebylo možné naplnit rámcový a školní vzdělávací program. Z tohoto důvodu byl také upra-

ven rozsah učiva ve 2. pololetí a byla zmírněna kritéria hodnocení v nematuritních předmě-

tech. Výuka se proto zaměřila především na přípravu k maturitní zkoušce. S ohledem na 

přípravu žáků k maturitní zkoušce bude od 1. 4. 2021 probíhat výuka pouze u maturitních 

předmětů. Výuka maturitních předmětů bude v daném období posílena.  

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno 21. května 2021.  
 

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nemá mít vliv na připuštění nebo  

nepřipuštění k maturitní zkoušce.  

 

Uzavření klasifikace  

u nematuritních předmětů     do 31. 3. 2021 
u maturitních předmětů      do 14. 5. 2021 
závěrečná pedagogická rada          17. 5. 2021 
 
Status žáka školy  
Za běžné situace platí dle § 81 odst. 11 školského zákona, že žák přestává být žákem školy 

dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu 

nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, je žákem školy do konce června školní-

ho roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

Má-li žák stanovené termíny konání všech částí maturitní zkoušky do konce června,  

pak platí obdobně jako za běžné situace, že žák přestává být žákem školy dnem následují-

cím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části 

maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy  

vždy až 30. června.  

Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv zkoušky maturitní zkoušky v souladu  

s opatřením obecné povahy v měsíci červenci nebo srpnu 2021, pak je žákem školy  

do konce dne, kdy konal nebo měl konat poslední zkoušku. 

 

Společná část maturitní zkoušky 

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. 

 

Forma společné části maturitní zkoušky  

Zkoušky z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky se konají formou didaktického testu. 

Didaktické testy jsou hodnoceny stupni „uspěl/neuspěl“.  Hodnocení „uspěl“ není 

podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro obdržení 

maturitního vysvědčení. 

 

 



 

 

 

 

Termíny společné části maturitní zkoušky 

Didaktický test z matematiky                24. 05. 2021 
Didaktický test z anglickkého jazyka                24. 05. 2021 
Didaktický test z českého jazyka a literatury                25. 05. 2021 
Didaktický test ze španěslkého jazyka                26. 05. 2021 
 

Mimořádný termín 

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 3 pracovních dnů od termínu dané zkoušky, 

nejpozději v rozmezí dnů 27. - 31. května 2021. Ředitel školy předá informaci o omluvení 

žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informač-

ního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. června 2021. 

 

Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období na spádové škole určené 
společností CERMAT. 
 
Termíny společné části maturitní zkoušky 

Didaktický test z matematiky                07. 07. 2021 
Didaktický test z anglickkého jazyka                07. 07. 2021 
Didaktický test z českého jazyka a literatury                08. 07. 2021 
Didaktický test ze španěslkého jazyka                09. 07. 2021 
 
 
Předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze 
společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami 
nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude (neplatí pro 
uchazeče, kteří konají opravnou či náhradní zkoušku). V případě, že je konat bude, nebudou 
součástí hodnocení na maturitním vysvědčení (ani přepočtem z průměrů z předmětů 
v přechozím období).  
 
Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého 
jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého 
jazyka a literatury a z cizího jazyka. 
 

Volbu těchto nepovinných předmětů (český jazyk a literatura a cizí jazyk) a jejich zařazení do 

maturitní zkoušky, provedou žáci nejpozději do 19. března 2021 prostřednictvím Google 

formuláře. Danou volbu následně stvrdí podpisem nejpozději do 30. dubna 2021 na sekre-

tariátu školy.  

 

V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího 

jazyka neúspěšně nebo se jí nezúčastní, na vysvědčení se tato známka neuvádí (nebude 



 

 

 

ovlivňovat celkové hodnocení maturitní zkoušky).  Žák může opakovat neúspěšné 

složení nepovinné zkoušky dvěma pokusy. 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku 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. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky  

uvedených žáků.  

 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky  

z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu  

o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad 

potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí,  

u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky  

z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. 

 

Termíny profilové maturitní zkoušky 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí bude probíhat v původně plánovaném 
termínu.                      
4.TM                                                                                       01. 06. - 04. 06. 2021 
4.ES                        07. 06. - 11. 06. 2021                                                                

 
 
Organizace profilové maturitní zkoušky odevzdání maturitní práce 

 

Maturitní práce bude odevzdána elektronicky v původním termínu dle jednotlivých propozic 
a to na e-mailové adresy vedoucího a oponenta maturitní práce. Netýká se ŠVP 
Marketingové komunikace a žurnalistika, kde se při tvorbě blogu postupuje podle schématu 
vedoucího práce. 
 
V papírové podobě (popř. elektronické podobě na CD nosiči) bude maturitní práce 
odevzdána až po zrušení zákazu osobní účasti na vzdělávání v termínu stanoveném ředitelem 
školy.  
 
Případné další změny v propozicích jsou v kompetencích vedoucího maturitní práce.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

17. března 2021                                  Ing. Marek Moudrý 
                                              ředitel školy 


