INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PALACKÉHO 239/49, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

INFORMACE KE KONÁNÍ MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – JARNÍ OBDOBÍ
Maturitní zkoušky
Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1 dochází ve školním roce 2020/2021 k následujícím
úpravám maturitní zkoušky:







Maturitní zkoušku může konat každý žák, který prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru
vzdělání. Žákům, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, bude na základě jejich žádosti určen termín
konání opravné nebo náhradní zkoušky konané formou komisionální zkoušky do 31. března 2021.
Pro školní rok 2020/2021 byly zrušeny písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a
cizího jazyka.
Byl navýšen čas pro konání didaktického testu o 10 minut u českého jazyka a literatury a cizího jazyka
a o 15 minut v matematice.
Řádný termín společné části – didaktické testy:

Matematika
Anglický jazyk
4. května 2021 Český jazyk a literatura
5. května 2021 Ruský jazyk
3. května 2021

8:00 135 min.
13:30 110 min. (40 + 70 min.)
8:00 85 min.
13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v
souladu s doporučením školského poradenského zařízení.
 Náhradní termín společné části:
Je určen pro žáky, kteří se omluví z řádného termínu z konání společné části z důvodu onemocnění
COVID – 19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.
Matematika
Anglický jazyk
15. června 2021 Český jazyk a literatura
16. června 2021 Ruský jazyk
14. června 2021

9:00 135 min.
14:30 110 min. (40 + 70 min.)
9:00 85 min.
13:00 110 min. (40 + 70 min.)

 Termíny ústních zkoušek – profilové části
Třída
M4A
M4B
D3

Praktická
zkouška
10. - 11. 5. 2021
10. - 11. 5. 2021
10. 5. 2021

Ústní
zkouška
17. - 21. 5. 2021
17. - 21. 5. 2021
21. 5. 2021

Závěrečné zkoušky





Třída
E3
S3
KČ3
PŘC3


Závěrečnou zkoušku může konat každý žák, který prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru
vzdělání. Žákům, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, bude na základě jejich žádosti určen termín
konání opravné nebo náhradní zkoušky konané formou komisionální zkoušky do 31. května 2021.
Závěrečná zkouška se bude skládat ze dvou dílčích zkoušek – praktické a ústní zkoušky.
Termíny závěrečných zkoušek:

Praktická
zkouška
8. - 10. 6. 2021
8. - 10. 6. 2021
8. - 10. 6. 2021
8. - 10. 6. 2021

Studijní
volno
11. - 16. 6. 2021
11. - 16. 6. 2021
11. - 16. 6. 2021
11. - 16. 6. 2021

Ústní
zkouška
17. - 18. 6. 2021
17. - 18. 6. 2021
17. - 18. 6. 2021
17. - 18. 6. 2021

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování
modelu vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a
závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní
období 2021.

Ve Valašském Meziříčí dne 3. 2. 2021

Mgr. Petr Pavlůsek
ředitel školy

