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Dodatek č. 1 k „Organizaci zkoušek k uzavření klasifikace žáků 
nehodnocených a neprospívajících za 1. pololetí školního roku 2020/2021“  

ze dne 12. ledna 2021, týkající se žáků posledních ročníků vzdělávání 
 
 
Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušného 
správního orgánu podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),   stanovuji následující podmínky pro vykonání 
zkoušek k uzavření klasifikace žáků nehodnocených a neprospívajících za 1. pololetí školního 
roku 2020/2021: 

 

A) Na základě „Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky“ ze dne 29. ledna 2021 pro  obory 
vzdělávání s maturitní zkouškou, č. j.: MSMT-3267/2021-1 (odkaz – Úřední deska MŠMT: zde) 

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU 
 

1. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, stanovuje ředitel školy termín konání opravné 
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška/ky/ konala/ly/ nejpozději do 30. června 2021. 

2. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 
2021. 

3. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  

4. Pokud žák prospěl v 1. pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky 
v podzimním zkušebním období 2021. 

5. Opravná a náhradní zkouška je komisionální. 
 

B) Na základě „Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky“ ze dne 29. ledna 2021 pro  obory 
vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou, č. j.: MSMT-3258/2021-1 (odkaz – Úřední deska 
MŠMT: zde) 

OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 
 

1. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, stanovuje ředitel školy termín konání opravné 
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška/ky/ konala/ly/ nejpozději do 30. června 2021. 

2. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. května 
2021. 

3. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května 2021, může konat řádný termín závěrečné 
zkoušky v červnovém zkušebním období 2021.  

4. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné 
zkoušky nejdříve v září 2021. 

5. Opravná a náhradní zkouška je komisionální. 

 
 
V Přerově dne 1. 2. 2021   
  
 
Zpracoval: Mgr. Novotný Roman, ZŘTV                                Schválil: Mgr. Šober František, ředitel školy
        

https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-uprava-podminek-konani-maturitnich
https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-uprava-podminek-konani-zaverecne

