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Dodatek č. 1 k příkazu č.2021-05 

Název:  Organizační opatření k maturitním zkouškám žáků v oborech středního 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve školním roce 2020 - 2021 

 

Zpracovala:   Ing. Dana Ambrozková  

Schválila:   Ing. Liběna Orságová, ředitelka školy  

Rozdělovník:   Ř, TV, OV, EÚ, PÚ  

Spisový znak:   1. 1. 1     Skartační znak: A10  

Účinnost:   2021-03-15   do   2021-09-30  

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením obecné povahy 

k maturitním zkouškám č. j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021, v návaznosti na § 184a 

školského zákona v platném znění, určuji následnou přípravu a organizaci maturitních zkoušek: 

 

Pro školní rok 2020/2021 budou žáci skládat následující části maturitní zkoušky: 

 

1) Didaktické testy  

Společná část MZ – povinná pro všechny žáky školy vyjma dobrovolníků z oboru SČ4 (žáci 

s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolně pracující v tomto školním roce od 12.10.2020 

do 17.5.2021), kteří odpracovali alespoň 160 hodin (DT jsou pro tyto žáky nepovinné – 

rozhodnutí žáka bude podáno závaznou a prokazatelnou formou). 

 

Žáci – dobrovolníci (obor SČ) je z předmětů společné části, ke kterým se přihlásil, na 

vysvědčení hodnocen „uspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Tabulka převedení 

průměrné známky na procentuální vyjádření úspěšnosti je uvedena ve vydaném opatření obecné 

povahy ve výroku VII (přepočet z průměru předchozího studia dle OOP z 15.3.2021). 

 

2) Ústní část MZ 

 

Profilová část MZ – se skládá z dobrovolných a povinných ústních zkoušek následovně: 

 

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a ústní zkoušky z cizího jazyka jsou nepovinné 

pro „prvomaturanty“ 2020/2021 (rozhodnutí o jejich konání či nekonání podá žák závaznou a 

prokazatelnou formou). 



  

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
Husova 283, 735 81 Bohumín 

 

 

Ústní zkoušky z profilových předmětů (dle odbornosti) jsou povinné pro všechny žáky (viz rozpis 

na webu školy Příkaz k MZ 2021). 

 

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 nebo mimořádném termínu, je žákem 

školy do 30. června 2021. 

Žák, který neprospěl v 1. pololetí, je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá 

vzdělávání. 

 

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

obecné povahy v měsíci červenci 2021 (mimořádný termín MZ viz níže), pak je žákem školy do konce 

dne, kdy konal nebo měl konat poslední zkoušku. 

 

 

II. Jarní termíny maturitních zkoušek 

 

Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky v následujících 

termínech: 

 

11. – 17. 6. 2021   PD 4  

14. – 18. 6. 2021   SČ 4  

1. – 7. 6. 2021    POD 2  

20. – 21. 5. 2021   POE 3  

a 27. 5. – 31. 5. 2021  POE 3 

 

a) Praktická zkouška z odborných předmětů  

 

21. 4. 2021    PD 4  

21. - 22. 4. 2021   SČ 4  

21. 4. 2021    POD 2  

21. 4. 2021    POE 3  

 

VII. Složení zkušebních komisí pro praktickou maturitní zkoušku:  

 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou žáci rozdělení do více místnosti, z toho důvodu je 

v dodatku posíleno složení zkušební komise u oboru Podnikání a Provoz a ekonomika dopravy. 

 

1. Provoz a ekonomika dopravy - Mgr. Vladimír Kališ, Ing. Lešek Václavík, Ing. Ivana Mudrová, 

Mgr. Radim Kozel, Ing. Dana Ambrozková  

2. Sociální činnost – Mgr. Eva Funková, Mgr. Jaroslav Thér, Ing. Robert Hejduk  

3. Podnikání – denní forma – Ing. Zuzana Serbousková, Mgr. Petr Sobota, Mgr. Helena Plačková, 

Mgr. Radim Křikala, Mgr. Marta Bernatíková  

4. Podnikání – dálková forma – Ing. Zuzana Serbousková, Mgr. Helena Plačková, Mgr. Petr Sobota, 

Mgr. Věra Kerlínová, Ing. Gabriela Hoffová  
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c) Didaktické testy  

 

24. – 26. 5. 2021  

 

- pondělí 24. května matematika, anglický jazyk  

- úterý 25. května český jazyk a literatura  

- středa 26. května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk 

 

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT na 

odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani 

 

 

c) Ústní zkouška  

 

18. – 21. 6. 2021   PD 4  

22. – 23. 6. 2021   SČ 4  

8. – 10. 6. 2021   POD 2  

1. – 2. 6. 2021    POE 3  

 

 

 

d) Datum vydání ročníkového vysvědčení  

 

19.5. 2021 – pro POE3 

21.5.2021 – pro PD4, SČ4, POD2  

 

 

III. Mimořádný termín společné části (didaktické testy) maturitních zkoušek 

 

- Určen pro všechny žáky i repetenty, kteří jsou přihlášeni k MZ a kteří se z důvodu onemocnění 

COVID-19 nebo z důvodu karantény nebudou moci účastnit řádného termínu jarního zkušebního 

období. 

- Ti, kteří byli omluveni z konání v řádném termínu z důvodu nemoci COVID–19  

či karantény, budou v mimořádném termínu konat všechny povinné i nepovinné zkoušky, jako 

by je konali v prvním řádném termínu. 

- Přihlašování k mimořádnému termínu společné části pro žáky s COVID  

a karanténou nejpozději do 3 dnů od data řádného termínu, k tomuto termínu se lze přihlásit i 

elektronicky emailem bez ověřeného podpisu 

 

- Termín konání didaktických testů od 7. 7. – 9. 7. 2021 (dle rozpisu na spádových školách). 

 

- středa 7. července matematika, anglický jazyk  

- čtvrtek 8. července český jazyk a literatura  

- pátek 9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk 

 

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT na 

odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani 
 

 

 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
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IV. Podzimní termín maturitních zkoušek 

 

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušky 

konal nebo měl konat takto:  

a) zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. července 2021, pak 

přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná výsledky všech zkoušek pouze společné části, tak 

do tohoto data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební období,  

b) zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 30. 

července 2021,  

 

Žák tedy teoreticky může pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku za všechny 

zkoušky, a to nejpozději do 23. července 2021 (třeba i v červnu 2021, pokud zná výsledky všech 

zkoušek), může však odevzdat celkem až 3 přihlášky pro podzimní zkušební období – první pouze ke 

zkouškám společné části, druhou ke zkouškám profilové části vyjma praktické zkoušky a třetí k 

praktické zkoušce. 

 

 

V. Vyřazení absolventů 

 

Slavnostní vyřazení absolventů se bude konat 23. 6. 2021 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti  

na MÚ v Bohumíně (dle epidemiologické situace). 

 

 

 

VIII. Organizační zabezpečení maturitních zkoušek:  

 

1. Písemně pozvat předsedy zkušebních komisí na základě kopií jmenování předsedů KÚ.  

Termín: 15. 4. 2021     Zodp.: Ing. Dana Ambrozková 

 

2. Zpracovat časový plán maturitních zkoušek z hlediska rozvržení žáků pro jednotlivé zkušební dny, 

    rovněž účast členů zkušební komise na přípravě, organizaci a kontrole zkoušek.  

Termín: 25. 4. 2021      Zodp.: třídní učitelé  

 

3. Připravit podklady třídním učitelům a tiskopisy pro ústní maturitní zkoušky.  

Termín: 20. 5. 2021      Zodp.: třídní učitelé  

Ing. Dana Ambrozková 

 

4. Pedagogická rada pro žáky maturitních ročníků se uskuteční 14. 4. 2021.  

Termín: 5. 5. 2021      Zodp.: Ing. Dana Ambrozková  

 

6. Tisk maturitních vysvědčení.     Zodp.: Ing. Dana Ambrozková 

 

7. Pracovní náplň ostatních tříd:  

1.6. 2021- 22.6.2021 (ve dnech konání ústních MZ) operativní rozvrh, plánované exkurze, sportovní 

den.         Zodp.: Ing.V. Jordan, Ph.D.  

 

 

Bohumín 19. 3. 2021        

 

Ing. Liběna Orságová  

ředitelka školy 


