
Příkaz ředitele školy č. 2 (doplnění) – maturitní zkouška (MZ) 

Na základě věcného záměru MŠMT ohledně úprav maturitní zkoušky 2021  

a na základě Opatření obecné povahy č.j.: MŠMT-3267/2021-3 a dalších dokumentů 

vydává ředitel školy Střední odborné učiliště Ohradní, Praha 4, Ohradní 57 

tento Příkaz ŘŠ, se kterým budou seznámeni pedagogičtí pracovníci a studenti třídy ME4. 

 

1.  Žáci ME4. jsou připuštěni k MZ 2021 podle výsledků za 1.pololetí. 

2.  Žáci ME4., kteří dostali v 1.pololetí z některého předmětu "neklasifikaci", musí vykonat klasifikační 

zkoušku do 30.6.2021. Pak budou připuštěni k MZ na podzim 2021. 

3.  Žáci ME4., kteří dostali v 1.pololetí známku "5", musí vykonat opravnou zkoušku do 30.6.2021. Pokud 

žáci uspějí, budou připuštěni k MZ na podzim 2021. 

4.  MŠMT umožnilo těmto žákům s "neklasifikací" nebo "5" požádat ředitele školy o možnost konat 

klasifikační nebo opravnou zkoušku již v termínu do 31.března 2021. V takovém případě, když u zkoušek 

uspějí, mohou jít k MZ již na jaře 2021.  

5. Formulář žádosti o dřívější termín klasifikační nebo opravné zkoušky je k dispozici ve vrátnici školy, u 

třídního učitele a také u zkoušejících učitelů. Vyplněnou žádost je třeba v blízké době předat do školy. 

6. Jak opravná zkouška, tak i klasifikační zkouška mají podobu komisionální zkoušky. Komisi tvoří zkoušející 

učitel, ZŘPV a ZŘTV. 

7. Termíny klasifikační zkoušky stanoví zkoušející učitel po domluvě se žákem. V jeden den by měl žák konat 

jen jednu klasifikační zkoušku. 

8. Termíny opravných zkoušek pro jarním termín MZ byly stanoveny na 29.3., 30.3., 31.3.2021 a žákům 

budou přiděleny. Termíny opravných zkoušek pro podzimní termín MZ byly stanoveny na dny 21.6., 22.6., 

23.6.2021 a žákům budou opět přiděleny. V jeden den může žák konat jen jednu opravnou zkoušku. 

 

9. Podle sdělení MŠMT bude maturitní zkouška 2021 ve společné části tvořena pouze didaktickými testy 

(ČJL a AJ / M). Termíny didaktických testů na jaře 2021 jsou 24.5. (M/ AJ) a 25.5.2021 (ČJL). Testy budou mít 

prodloužen časový limit pro vypracování, jazyky o 10 minut, matematika o 15 minut. Výsledky didaktických 

testů budou známy 7.6.2021. Žádost o přezkum lze podat na MŠMT do 28.6.2021. 

Nově je stanoven ještě náhradní termín 7.-8.7.2021 pro žáky, kteří v době řádného termínu onemocněli 

Covid-19 nebo měli nařízenu karanténu kvůli Covid-19 a řádně (prokazatelně) se do 3 pracovních dnů od 

konání testu řediteli školy omluvili a zároveň přihlásili na náhradní termín. Tento mimořádný termín 

proběhne na spádové škole a výsledek testů bude znám 19.7.2021. Žádost o přezkum lze podat na MŠMT 

do 9.8.2021. 

10. Maturitní zkouška 2021v profilové části bude tvořena:  

a) 20.-21.5.2021 praktickou zkouškou na odborném výcviku  

b) 1.-4.6.2021 ústními zkouškami z Elektroniky + Sdělovací techniky + dobrovolně také ústními zkouškami z 

Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka (pro žáky s volbou AJ). Ústní zkoušky z ČJL a AJ jsou tedy 

nepovinné. Kdo by chtěl zkoušku z ČJL, AJ či obě zkoušky přesto konat, musí se písemně přihlásit řediteli 

školy do 30.4.2021. Termín pro odevzdání seznamu 20 děl k MZ se pak prodlužuje do 30.4.2021. 

Žáci z předchozích let, kteří konají opravnou ústní zkoušku z ČJL nebo AJ, ji ale musí konat.  

c) Písemné práce z ČJL a AJ byly nařízením MŠMT zrušeny pro žáky studující ve šk. roce 2020/21 nebo 

2019/20. Ostatní žáci z předchozích let - přihlášení k MZ - je musí konat. 

11. Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky, její forma ani délka trvání se měnit nebudou.  



Stejně tak zůstává v platnosti maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu 

literárních děl. V platnosti zůstávají také témata pro ústní zkoušku z AJ. 

12. Žádost o přezkum lze podat na Magistrát hlavního města Prahy do 12.8.2021. 

13. Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky lze podat do 23.7.2021. Termíny podzimní MZ pro 

didaktické testy jsou 1.-3.9.2021, ostatní termíny budou teprve stanoveny. 

14. Povolí-li ředitel školy žáku opakování posledního ročníku studia, výsledky maturitní zkoušky v jarním 

termínu se tím zrušují a zkoušky nelze konat ani v opravném či náhradním termínu.  

 

15. Výuka v 2.pololetí u třídy ME4. je zaměřena především na předměty, které připravují na maturitní 

zkoušky. Půjde o tyto předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Elektronika, Sdělovací 

technika, Elektrické měření a Odborný výcvik.  Z těchto předmětů budou žáci klasifikováni na vysvědčení za 

2.pololetí. Výsledek hodnocení za 2.pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce. 

16. Vysvědčení za 2.pololetí bude žákům předáno v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před 

zahájením společné části MZ, resp. před praktickou MZ. Posledním dnem tak bude 18.5.2021, protože žáci 

budou mít ředitelem školy stanoveno pět vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku ve dnech 

19.5., 26.5., 27.5., 28.5. a 31.5.2021.  

17. Pokud žák postoupí k maturitní zkoušce, ale neprospěje v 2.pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná 

opravnou zkoušku z těchto předmětů. Maximální možný počet předmětů pro opravnou zkoušku jsou dva.  

18. Zároveň zůstává v platnosti nařízení, že i nadále jsou žáci povinni omlouvat svou absenci a účastnit se 

výuky. (ŠZ par. 68, odst. 2). 

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

jednu či obě části MZ do konce června úspěšně nebo nesplnil kritéria připuštění k MZ, přestává být žákem 

školy 30.6.2021. 

20. Detailní informace a vysvětlení lze dohledat na webu MŠMT. 

 

V Praze dne 17.3.2021 

Karel Dvořák, v.r. 
Ředitel školy 

 

Projednáno poradou vedení dne 8.2.2021, doplněno o nové termíny a informace 17.3.2021. Dokument 

Příkaz ŘŠ je součástí zápisu z porady vedení. 

 

Přílohy k Příkazu ŘŠ – text „zrušení písemné práce z ČJL a AJ“ se projevil v dokumentech: 

- Stanovení předmětů maturitní zkoušky 2020/21 

- Kritéria hodnocení maturitních zkoušek 

- Maturitní zkouška profilové části Český jazyk a literatura 2020/21 

- Maturitní zkouška profilové části Anglický jazyk 2020/21 


