Změny u maturitní zkoušky 2021
Připuštění žáka k MZ
- žák musí prospět v 1. pololetí
- žák musí opravnou nebo dodatečnou zkoušku vykonat do 31. března 2021, pokud chce jít na jarní termín MZ
- žák musí podat žádost o přezkoušení ŘŠ
- zkouška je komisionální
- vysvědčení za 2. pololetí nebude mít vliv na připuštění k MZ (ani v následujících termínech)
- pokud žák na konci 2. pololetí neprospěje nejvýše ze dvou předmětů, koná z těchto předmětů opravnou ZK do konce
školního roku
- v případě, že žák úspěšně složil MZ, ale neprospěl z některého předmětu ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná
opravnou ZK z těchto předmětů
Termíny DT
24. – 26.5. 2021
- žádost o přezkum této ZK se podává na MŠMT do 28. 6. 2021
Mimořádný termín DT
- pro žáky, kteří jsou řádně přihlášeni a omluví se z řádného termínu z důvodu onemocnění nebo karantény z důvodu
onemocnění COVID-19
- přihlášku k mimořádnému termínu podává žák ŘŠ současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání zkoušky
- 7. – 9. 7. 2021 - ve spádových školách – pozvánku zasílá ŘŠ domovské školy
- žádost o přezkum této ZK se podává na MŠMT do 9. 8. 2021
Prodloužení doby DT
- ČJL – o 10 minut – 85 minut
- CJ – o 10 minut – 110 minut (k prodloužení dojde u čtení a jazykové kompetence)
- MAT – o 15 minut – 135 minut
- MAT rozšiřující – bez prodloužení
Zrušení PP z ČJL a CJ
- profilové ZK z ČJL a CJ se konají pouze formou ústní ZK před maturitní komisí
Nahrazení ZK z CJ
- žák může letos předložit spolu se žádostí jakýkoli dokument o úspěšném složení vydaný příslušnou institucí (nemusí
nepředložit požadovaný certifikát)
- doklad musí dodat nejpozději den před konáním ústní profilové ZK
Termín školních maturit
Od 1. 6. – 23. 6. 2021
Ústní část
- zkouška z ČJL a CJ bude dobrovolná (jedná se o CJ, ze kterého student píše DT)
- v případě, že žák zkoušky konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení
- v případě, že žák vykoná zkoušku neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí a nezapočítává se

