
Informace ředitele školy 

Úprava konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Na základě Opatření obecné povahy, č.j. MSMT-3267/2021-1, které vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. ledna 2021 se maturitní zkouška ve školním roce 
2020 / 2021 upravuje takto: 

1.Písemné práce  

Písemné práce z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka se nekonají a tuto zkoušku 
nekonají ani žáci, kteří ve školním roce 2019/2020 byli prvo-maturanty a ve školním roce 
2020/2021 konají opravnou zkoušku z didaktického testu a museli si dle nařízení vlády 
písemnou práci zapsat do přihlášky pro tento školní rok.  

2. Didaktické testy (dále jen DT) 

 DT CJL prodloužen o 10 minut;  

DT ANJ prodloužen o 10 minut (prodloužena část čtení a jazyková kompetence);  

DT MAT prodloužen o 15 minut;  

DT MAT rozšiřující beze změny.  

Tyto změny jsou pro všechny skupiny včetně skupiny s PUP.  

Termíny didaktických testů: 3.5.2021 - 5.5.2021  

3. Praktická maturitní zkouška  

Praktická maturitní zkouška proběhne v Hotelové škole beze změn v jednom dni, a to formou 
obhajoby písemné maturitní práce (maturitního projektu). 

Termíny praktické maturitní zkoušky:  

17. 5. - 28.5.  Ústní maturitní zkoušky, obhajoby maturitní písemné práce  
 

Maturitní projekt:  

Jedním z předpokladů úspěšného absolvování praktické maturitní zkoušky je odevzdání 
maturitního projektu a jeho hodnocení v rozsahu stupňů výborný až dostatečný.  

Maturitní projekt se odevzdává:  

ü 2x v písemném vyhotovení – totožná znění MP (stačí kroužková vazba nebo 
rychlovazač)  

nejpozději do 31. března 2021 do rukou vedoucího MP.  



ü v elektronické podobě, kterou je třeba umístit do 31. března 2021 na školní síťový disk 
M (\\s1\maturita), do složky nazvané jménem maturanta v adresáři „projekty“, ve 
formátu dokument MS Word (*.docx), nebo poslat přes školní poštu na adresu: 
KuchynkaD@shs.cz. Označení souboru musí být jednotné: Označení třídy a následně 
Příjmení a Jméno oddělené mezerami, tedy např.: 4.E-MP-Vomáčková Kristýna.docx   

Obhajoba maturitního projektu:  

Příprava na obhajobu: 15 minut  

Obhajoba maturitní písemné práce: 15 minut před maturitní komisí  

Rozsah maturitního projektu:  

MP obsahuje 12 – 15 normalizovaných stran vlastního odborného textu, tedy bez úvodních 
stran, bibliografie a příloh. V zásadě se počítá s úvodem, vlastní prací a závěrem. Pouze tyto 
strany jsou číslované 

4. Ústní maturitní zkouška: beze změny, včetně termínů. 

 Všeobecné podmínky:  

1. K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal 
přihlášku k maturitní zkoušce a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm 
žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni 
nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace 
v náhradním termínu, který stanoví příslušný vyučující, nebo opravnou komisionální zkoušku 
do konce března 2021. O umožnění konání opravné komisionální zkoušky musí žák 
bezodkladně písemně požádat.  Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu 
vykoná úspěšně, je připuštěn k maturitní zkoušce. Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v 
náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem 
školy je takový žák do 30. června 2021.  

2. Žák má i nadále povinnost navštěvovat výuku v období druhého pololetí školního roku 
2020/2021 a připravovat se na maturitní zkoušku. Vyučovány jsou všechny předměty dle 
rozvrhu hodin stanoveného pro školní rok 2020/2021.  

3. Pokud žák bude žádat o uznání zkoušky z cizího jazyka doloží svoji žádost do 31.března 
2021 společně s notářsky ověřenou kopií certifikátu z jazykového institutu o absolvování této 
zkoušky.  

4. Obecné informace o maturitní zkoušce a o ukončování závěrečného ročníku jsou obsaženy 
v dokumentu MŠMT (viz příloha).  

V Praze dne 8. února 2021  

Mgr. Petr Vomela, ředitel školy  


