Informace pro žáky závěrečných ročníků
PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE, MATURITNÍ ZKOUŠCE
Závěrečnou zkoušku v červnu až srpnu 2021 mohou konat:
●Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných
předmětů v 1. pololetí nejpozději do 31. května 2021.
●Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy, že chtějí v tomto termínu konat opravnou
nebo náhradní závěrečnou zkoušku
Závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021 mohou konat:
●Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných
předmětů v 1. pololetí po 31. květnu 2021 (do 30. června).
●Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy, že chtějí v tomto termínu konat opravnou
nebo náhradní zkoušku.
Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021 mohou konat:
●Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří
-podali do 1. prosince 2020 přihlášku a
-prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí nejpozději do 31. března 2021.
●Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní
zkoušce.
Maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021 mohou konat:
●Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří
-podali do 30. června 2021 přihlášku a
-prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí po 31. březnu 2021, ale nejpozději do
30. června 2021.
●Osoby, které podaly do 30. června 2021 (upravený termín) přihlášku k opravné nebo
náhradní maturitní zkoušce.
●Osoby, které v rámci jarního zkušebního období konaly praktickou zkoušku v měsíci
červenci nebo srpnu 2021 a které podaly přihlášku k opravné nebo náhradní praktické
zkoušce do 4 dnů od dne, kdy se tato zkouška konala nebo konat měla.
-mohou být tedy výjimečně dvě přihlášky k podzimnímu termínu (druhá ryze kvůli praktické
zkoušce).
KDO PROSPĚL V 1. POLOLETÍ?
Stejná pravidla pro obory zakončované závěrečnou i maturitní zkouškou:
●Pouze povinné předměty.
●Pokud žák neprospěl z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat
OPRAVNOU ZKOUŠKU (písemně požádá ředitele školy o opravnou zkoušku).
●Pokud je žák nehodnocen z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat
NÁHRADNÍ ZKOUŠKU (písemně požádá ředitele školy o náhradní zkoušku).

-Opravná i náhradní zkouška je vždy komisionální (rozdíl oproti běžnému náhradnímu
termínu hodnocení).
-Od 15. 2. je možné tyto zkoušky konat jak prezenčně (umožňuje výjimka), tak distančně.
Pokud o komisionální zkoušku žák požádá, tak se musí opravná nebo náhradní zkouška konat
do
-31. května (závěrečné zkoušky)
-19. května (ZZ –obory Umění, užité umění )
-31. března (maturitní zkouška)
tj. před zahájením zkoušek na jaře 2021.
●Nechce-li ji žák konat do těchto termínů, tak se konají do 30. června (všechny obory).
●Max. 1 opravná komisionální zkouška denně (u náhradních není právně omezeno, ale
doporučujeme).
●Pokud žák u náhradní zkoušky neprospěje, může konat poté opravnou. Je vhodné tedy
časově přizpůsobit.

