Informace pro žáky maturitních ročníků
k navýšení počtu opravných termínů u společné části MZ
a praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021
Společná část maturitní zkoušky
1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné opravné zkoušky společné části MZ v jarním
zkušebním období 2021 nebo se přihlásí ke konání povinné zkoušky v podzimním zkušebním
období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé
zkoušky konané formou didaktického testu společné části.
2. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání
s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou
didaktických testů společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
Pokud maturant u zkoušky neuspěje, nebo se v souladu se školským zákonem omluví do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku
v mimořádném termínu ve dnech 7. - 9. července 2021 ve školách, které určí Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Praktická maturitní zkouška
1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické opravné zkoušky v jarním zkušebním období
2021, se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín; stejné pravidlo platí
i pro přihlášení ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
Osoba musí podat písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky ředitelce
školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy nevykonala zkoušku úspěšně nebo se z jejího konání
omluvila.
2. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání
s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři
opravné zkoušky z každé zkoušky.
Pokud maturant u zkoušky neuspěje, nebo se v souladu se školským zákonem omluví do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku
v mimořádném termínu, který stanoví ředitelka školy tak, aby se zkouška konala nejdříve
po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy se měla konat nebo konala praktická zkouška. Ředitelka
školy zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky v mimořádném termínu nejpozději
5 pracovních dnů před jejím konáním.

Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou.
Celé znění dodatku k Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021 lze nalézt
na webové adrese:
https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-3267-2021-6-podpis-pm-konverze.pdf
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