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Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 

Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov 

            

         V Přerově dne 09. 02. 2021 

Pokyn ŘŠ č. 5 k organizaci maturitních zkoušek v roce 2021 

V souladu s „Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky“, ze dne 29. ledna 2021, č. j.: MSMT-

3267/2021-1, k maturitním zkouškám ve školním roce 2020/2021 vydávám tento pokyn ředitele školy 

s informacemi k maturitním zkouškám: 

1) K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal 

přihlášku a který prospěl (=úspěšně ukončil) 1. pololetí školního roku 2020/2021.  

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020-21 hodnoceni  

nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace 

nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího 

úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány 

v období od 1. dubna 2021). 

Více informací k uzavření známek za 1. pololetí školního roku 2020-21 viz: 

Dodatek č. 1 k „Organizaci zkoušek k uzavření klasifikace žáků nehodnocených a 

neprospívajících za 1. pololetí školního roku 2020/2021“ ze dne 1. února 2021, týkající se žáků 

posledních ročníků vzdělávání. 

2) Změna podoby maturitní zkoušky – viz informace k MZ 2021 na CERMAT – ZDE: 

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní 

vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na 

dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí. 

a) Společná část MZ: 

1. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci 
druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.  

2. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se 
hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením 
úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. 

 VÍCE viz: „Opatření obecné povahy – MZ“ ZDE. 

b) Profilová část MZ: 

1. Skládá se jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné 

části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 

povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový 

vzdělávací program).  

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://www.msmt.cz/file/54858/
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c) Přehled změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT – najdete 

na CERMAT: ZDE 

3) Maturitní kalendář: jarní zkušební období – řádný termín společné části 

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 

do středy 5. května 2021 - ZDE. 

4) Termíny zkoušek jsou stanoveny  pro jednotlivé třídy a obory v příloze: „Kalendář MZ v SŠT – jaro 

2021“ – ZDE nebo viz web školy.  

Pozn.:  

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se žáci posledních maturitních ročníků 

zaměří pouze na maturitní předměty a praktické vyučování. Vyučující těchto předmětů budou 

připravovat žáky k úspěšnému ukončení vzdělávání.  

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení 

předmětů, které budou ve 2. pololetí vyučovány – viz úprava ROZVRHU v Edookit. 

5) Závěrečná pedagogická klasifikační porada: 

Proběhne ve sborovně TV1 dne 28. 4. 2021 od 9:30 hodin, a to pro třídy:  

MSO4., MchP4., PT2. 

 

 

Mgr. František Šober 

ředitel školy 

 

 

Přílohy:  

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

ze dne 1. února 2021, týkající se žáků posledních ročníků vzdělávání. 

2) „Kalendář MZ v SŠT – jaro 2021“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
https://kourilkova8.cz/wp-content/uploads/2021/02/Maturity-2021-rozpis.pdf
https://kourilkova8.edookit.net/


 3 

 

        


