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Organizace maturitních zkoušek 2020/2021 (JARO) / H6 

obor Podnikání 

nové k 30. 3. 2021 

I. Časový harmonogram praktických maturitních zkoušek jaro 2021 

Třída 
Profilová MZ – praktická maturitní zkouška 

náhradní způsob 

2.PO 1. 6. 2021 

II. Časový harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021 

Třída 

Ukončení 

klasifikace 

2. pololetí 

Pedagogická 

rada 
Studijní volno 

Ústní část 

Profilová MZ 

Didaktické testy 

společné části 

MZ 

 

2.PO 

 

19. 5. 2021 

 

20. 5. 2021  

 

26. 5. – 31. 5. 

2. 6. – 4. 6. 

2021 

 

7. 6. - 9. 6. 

2021 24. 5. – 25. 5. 

2021 dle JZS 

MZ  

2.PO/2020 - - - 
7. 6. - 9. 6. 

2021 

III. Pokyny a informace pro žáky (předají TU) 

 Vydání ročníkových vysvědčení: 21. 5. 2021 / TU   

 Žák koná MZ v jarním období, pokud prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/21 (dokončení klasifikace 31. 

3. 2021) nebo v podzimním období (dokončil klasifikaci a prospěl za 1. pololetí do 30. 6. 2021). 

 Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ. Nevykoná-li žák 

jednu nebo obě části MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. 6. 2021. Pokud bude mít žák 

termín pro konání jakékoliv zkoušky MZ v souladu s opatřením obecné povahy v měsíci červenci nebo 

srpnu 2021, pak je žákem školy do konce dne, kdy konal poslední zkoušku. 

 Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu DT – do 3 pracovních dnů 

od konání příslušné zkoušky (27. – 31. 5.), do 1. 6. 2021 zadání těchto žáků do systému CZVV.  

 K mimořádnému termínu se může přihlásit žák, který si podal přihlášku ke konání MZ v jarním 

zkušebním období 2021 a kdo se z důvodu onemocnění COVID-19  nebo nařízené karantény omluví a 

podá přihlášku k mimořádnému termínu do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky. 

 Didaktické testy – mimořádný termín 7. – 9. 7. 2021, budou se konat na spádových školách, zpřístupnění 

výsledků DT ředitelům škol 19. 7. 2021. Nejpozději následující den oznámí ředitel výsledky žákům.  

 U každé části MZ prokazují žáci svou totožnost občanským průkazem. 
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 Povolené pomůcky u didaktických testů (vyjma žáků s PUP):  

Matematika: M-F-CH tabulky, rýsovací potřeby, kalkulátor bez grafického režimu. 

Vlastní pomůcky (i pomůcky žáků PUP) předloží žáci ke kontrole a zabezpečení TU do 21. 5. 2021. 

 V období od ukončení didaktických testů SČMZ před profilovou a společnou ústní částí SČMZ se žák 

připravuje doma (SV). 

 Nepřítomnost u zkoušky žák omluví do 3 pracovních dnů řediteli školy. 

 Výsledky didaktických testů z  ČJ, CJ, M budou studentům oznámeny nejpozději 1 den po jejich 

uvolnění školám dne 7. 6. 2021. 

 Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ ředitelům všech škol současně do 5 dnů ode 

dne konání poslední zkoušky SČ MZ. 

 Centrum zveřejní do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ za jednotlivou třídu výsledky 

řediteli školy. Předávání maturitních vysvědčení (29. 6. 2021, Husova 6). TU zajistí pozvánky pro žáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne 30. 3. 2021 Ing. Zuzana Mikulová  

 

 

 

 Schválil: Mgr. Martin Ruský, v. r.  

 ředitel školy 


