INFORMACE PRO MATURANTY I.

1. Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém
se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl
v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 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. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky
v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat
řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška
je komisionální.
2. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu
a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu
matematika 135 minut.
3. Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví
z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může
konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky
podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021.
Mimořádný termín se koná ve dnech 14. června až 16. června 2021 ve školách, které určí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
4. V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje
středního vzdělání s maturitní zkouškou, koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení
zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.

INFORMACE PRO MATURANTY II.

Kdo bude konat maturitní zkoušku:
V jarním zkušebním období 2021
Žáci maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli
ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021.

V podzimním zkušebním období 2021
1. Žáci maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 30. června 2021 přihlášku a prospěli
ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. březnu 2021, ale nejpozději
do 30. června 2021.
2. Osoby, které podaly do 30. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

Kdo nebude konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021:
Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období nekoná žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen
z některého povinného předmětu v 1. pololetí 2020/2021. I žák, který opravné zkoušky či náhradní zkoušky
nevykoná do 31. března 2021 úspěšně, nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Pokud žák vykoná opravné
či náhradní zkoušky do 30. června 2021 úspěšně, může se přihlásit ke konání maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období 2021.
Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. června 2021 nevykonal opravné či náhradní
zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní zkoušky.

Hodnocení za 1. pololetí:
Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných
předmětů, splnil kritéria pro připuštění ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.
V případě, že žák bude mít pochybnosti o správnosti hodnocení, může stejně jako za běžné situace
v souladu s § 69 odst. 9 školského zákona požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. Uvedené
se vztahuje jak k výsledku hodnocení po konání náhradní zkoušky, tak i opravné zkoušky.

Hodnocení za 2. pololetí:
V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů
ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení
ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce. Pokud tedy žák uspěje u maturitní zkoušky, získá
střední vzdělání s maturitní zkouškou, a pak výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost
vliv. Takové vysvědčení může mít vliv v rámci kritérií při přijímání na vysokou nebo vyšší odbornou školu.

Možnost opakování ročníku:
O opakování ročníku může požádat i žák, který prospěl v obou pololetích školního roku 2020/2021.
O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy o žádosti žáka rozhodne
po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák nemá právní nárok
na vyhovění své žádosti. Ředitel školy taky typicky nevyhoví žádosti v případě, kdy nemá volnou kapacitu
v nižším ročníku daného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví a povolí žákovi opakování
ročníku, pak ode dne vydání rozhodnutí o opakování ročníku již žák žádné další zkoušky maturitní zkoušky
nekoná a veškeré výsledky již vykonaných zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky budu žákovi
anulovány. Žák tedy nemůže konat opravné ani náhradní zkoušky maturitní zkoušky konané ve školním
roce 2020/2021. O opakování ročníku může ředitele školy požádat pouze osoba, která je v době podání
žádosti žákem příslušné školy.

Status žáka školy:
Stejně jako za běžné situace platí, že žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně
vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném
nebo mimořádném termínu, je žákem školy do 30. června 2021.

