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MATURITY
Úprava obsahu MZ, termíny konání MZ
Úprava obsahu maturitních zkoušek
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou a ten, kdo konal řádný termín maturitní
zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., 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. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky
maturitní zkoušky uvedených žáků.
V jiných částech maturitních zkoušek se po obsahové stránce již nic nemění (obsahová
náplň MZ je uveřejněna jako opatření ŘŠ č. 6 – 2020/2021), dochází ale k úpravě délky
trvání didaktických testů, kdy 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.
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.
Termíny konání maturitních zkoušek
Maturitní obory:
68-42-M/01 Bezpečnost a právo (BPR)
65-42-M/02 Cestovní ruch (CER)
18-20-M/01 Správce informačních systémů (SIS), Kybernetická bezpečnost (KYB)
69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční (MSR)
68-42-L/51 Bezpečnostní služby (BES)
64-41-L/51 Podnikání (POD)

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA (PMZ)

12. 05. 2021

BPR4

18. 05. 2021

SIS4, KYB4, CER4

25. – 26. 5. 2021 POD2, MSR2
27. – 28. 5. 2021 BES2
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ŘÁDNÝ TERMÍN DIDAKTICKÝCH TESTŮ (DT)
03. 05. 2021 08:00 – 10:35 M/DT
13:30 – 15:50 AJ/DT
04. 05. 2021

08:00 – 09:45 ČJL/DT

05. 05. 2021

13:00 – 15:20 NJ/DT
13:00 – 15:20 RJ/DT

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN DT (ve spádové škole)
14. 06. 2021

09:00 – 11:35 M/DT
14:30 – 16:50 AJ/DT

15. 06. 2021

09:00 – 10:45 ČJL/DT

16. 06. 2021

13:00 – 15:20 NJ/DT
13:00 – 15:20 RJ/DT

PROFILOVÁ ČÁST MZ (ústní zkoušky)
24. 05. 2021
SIS4, CER4
25. 05. 2021

KYB4

24. - 26. 05. 2021 BPR4
25. – 26. 5. 2021 POD2, MSR2
27. – 28. 5. 2021 BES2

V Hranicích 11. 02. 2021

Mgr. Petr Flajšar
ředitel školy

podepsal
Mgr. Petr Digitálně
Mgr. Petr Flajšar
2021.02.11
Flajšar Datum:
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