Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Plzeňská 298/217a, Praha 5
MATURITNÍ ZKOUŠKY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 vychází z platné legislativy (zákon č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) doplněné
o změny stanovené MŠMT v Opatření obecné povahy z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
1. Termíny maturitních zkoušek jsou zveřejněny v odkazech MZ jednotlivých objektů Motol a
Moravská.
2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části
maturitní zkoušky
V profilové části maturitní zkoušky se budou z jazyků konat pouze ústní zkoušky
Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny
následující opravné a náhradní termíny.
3. Ústní zkoušky z odborných předmětů a maturitní práce s obhajobou - budou konány
4. Praktické zkoušky z Odborného výcviku - budou konány

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Didaktické testy
proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech: ve dnech 3. – 5. května 2021.
Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování:
1. u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut
2. u DT z cizího jazyka prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části
čtení a jazyková kompetence
3. u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze
120 minut na 135 minut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky:
1) kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince
2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT.
Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy.
K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Žák se
může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné
zkoušky společné části MZ.
2) DT v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní
povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek a v stanoveném rozsahu. Žák se přihlásí ke konání
neúspěšně vykonaného DT po zpřístupnění výsledků CZVV školám, nejpozději do 18. května 2021,
k žádosti přiloží řediteli školy potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze
zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby obsahující rozsah odpracovaných hodin. Pro tyto
žáky je mimořádný termín z povahy věci opravným termínem, a platí tak pouze pro povinné zkoušky
společné části MZ.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 to ve dnech 14., 15. a 16.
června 2021
Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV
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PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE
a) K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který
podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl
v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
b) Bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou
komisionální zkoušku do konce března 2021, pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v
náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí.
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání
opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.
Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31.
března 2021.
c) V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním
vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.
d) „Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,
nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů
vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem
školy.
e) V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých
předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto
předmětů. Výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na připuštění k
maturitní zkoušce.
f) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
maturitní zkoušku.

V Praze dne 10. února 2021

