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Nařízení ředitele školy 
 15 - 2020/2021 

 

Maturitní zkoušky jaro 2021 – nové opatření 

 

Toto nařízení vyplývá z „Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky – dodatek“   ze dne 
28. dubna 2021 č.j.: MSMT-3267/2021-6. 

Prvomaturantovi, který je přihlášen ke konání MZ v jarním období 2021, se navyšuje počet 
opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou DT. 

Počet opravných zkoušek se navyšuje na 3. 

Stejná pravidla platí i pro konání praktické zkoušky. 
Navíc platí, že opravná nebo náhradní zkouška se může konat až po uplynutí 15 pracovních 
dnů ode dne, kdy žák konal nebo měl konat praktickou zkoušku. 

 Pokud žák neuspěl u povinné zkoušky společné části MZ (jedná se o DT), nebo se 
v souladu se školským zákonem omluvil, je mu umožněno konat opravnou nebo 
náhradní zkoušku v mimořádném termínu (tento termín je 7. – 9. července 2021 ve 
spádové škole). 

Žák je automaticky přihlášen k mimořádnému termínu, ale pokud se nedostaví, je omluven. 

 Pokud žák neuspěl u praktické zkoušky profilové části MZ, nebo se v souladu se 
školským zákonem omluvil, je mu umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku 
v mimořádném termínu (tento termín stanoví ředitel školy nejdříve po uplynutí 15 
pracovních dnů ode dne, kdy mě žák konat nebo konal praktickou zkoušku, 
nejpozději však 27 srpna 2021). 

Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy 
a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl tuto zkoušku konat, 
b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy 

zkušební maturitní komise, 
c) do 10. května 2021 v případě, že měl konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. 

května 2021, ale nekonal ji. 
 
 

V Brně, dne 3. 5. 2021                                                Mgr. Jaromír Pragač v.r.                                          
                                                                                ředitel školy  


