SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s. r. o.
Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most
Tel: +420 476 709 580
soukrmark@sssmep.cz, www.sssmep.cz

Maturitní zkoušky – jaro 2021
Informace pro žáky a zákonné zástupce žáka
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný
správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:
1.
Posunutí konání didaktických testů – řádný termín. Termíny konání didaktických
testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci:
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:
pondělí 24. května matematika, anglický jazyk
úterý 25. května český jazyk a literatura
středa 26. května německý jazyk
Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách
MŠMT nejpozději do 19. března 2021 na odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů:
didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut
didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut
poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a
dovednosti
ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut
2.
Didaktické testy – mimořádný termín
Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července
do 9. července 2021:
středa 7. července matematika, anglický jazyk
čtvrtek 8. července český jazyk a literatura
pátek 9. německý jazyk
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Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách
MŠMT nejpozději do 19. března 2021 na odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
3.
Přihlašování k mimořádnému termínu
Kdo se může k mimořádnému termínu přihlásit:
a) žák nebo uchazeč, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo
nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021,
b) 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 a zároveň
c) podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli školy, ve které
měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané
zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021 (dle data konání příslušné
zkoušky)
Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období
budou konat na spádových školách.
4.
Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého
jazyka a literatury.
Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021
(původní termín byl do 31. března 2021).
5.
Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky (ČJL,
AJ)
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní
zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a
literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.
Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a
literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s. r. o.
Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most
Tel: +420 476 709 580
soukrmark@sssmep.cz, www.sssmep.cz

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná
neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy
neúspěch celkové hodnocení neovlivní.
Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení
(na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího
jazyka).
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy,
a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní
dokumentace.
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií
stanovených ředitelem školy (známkami 14), v případě, že neprospěl, má z daného
zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel
školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy.
V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy
omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají
mu dva opravné pokusy.
Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal
ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat).
Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky,
v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno
nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami),
původní vysvědčení žák vrátí.
6.
Přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu
Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2021 se žák
přihlašuje do 23. července 2021.

7.
Předávání vysvědčení – 21. 5. 2021
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Rozhodnutím ředitelky jsou termíny praktické zkoušky a profilových zkoušek
stanoveny na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 15. 3. 2021 takto:
Praktická zkouška z odborných předmětů – 28. 5. 2021
Ústní zkoušky profilové části – 7. 6. - 10. 6. 2021

Most 18. 3. 2021
Mgr. Kateřina Fischerová
ředitelka

