KALENDÁŘ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021
Uzávěrka klasifikace a absence
měla být v pondělí 26. 4.

přesun na úterý 18.5.

Poslední zvonění
mělo být v úterý 27. 4.

nebude

Pedagogická rada 4. ročníku
měla být ve středu 28. 4.

přesun na středu 19.5.

Studijní volno
původní termín 12. – 15. 4.

přesun na 3. – 5. 5. (v období praktické MZ)

mělo být ve čtvrtek 29. 4.

přesun na pátek 21. 5. (před DT- 24., 25. a 26. 5.)
další st. volno 27., 28. a 31. 5. (před ústní MZ)
+ II. cyklus 31.5. - 4. 6.

Ukončení 2. pololetí – vysvědčení
mělo být v pátek 30. 4.

přesun na čtvrtek 20. 5.
4. ročník:
od 9:00 aktiv TU
od 10:00 TH maturantů
od 11:00 předání cen „Nejlepší tablo“

SPOLEČNÁ ČÁST MZ
Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v posunutých termínech:
 pondělí 24. května - MAT (135 min) a ANJ (110 min = 40 poslech + 70 min jazykové dovednosti)
 úterý 25. května - CJL (85 min)
 středa 26. května - MAT rozšiřující (150 min)
Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 7. června 2021.
Žádost o přezkoumání DT konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného OOP do
28. června 2021.
Mimořádný termín DT se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 ve spádových školách
PROFILOVÁ ČÁST MZ
V období od 19. dubna do 23. července 2021 se mohou konat zkoušky profilové části MZ formou praktické
zkoušky.
Praktické zkoušky na tech. zařízeních I4A:
v týdnu od 3. května
DOBROVOLNÉ KONÁNÍ PROFILOVÉ ÚSTNÍ MZ: CJL a ANJ
TU 4. ročníků zjistí do pátku 19. 3. závazný zájem o nepovinné profilové MZ (ústní zkoušky):
• Český jazyk a literatura
• Anglický jazyk
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do
30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace.
V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka
neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové
hodnocení) a žák obdrží maturitní vysvědčení.
Písemná maturitní práce s následnou obhajobou – MPsO
Žák odevzdá MPsO v elek. podobě do Google učebny třídy
do středy 31. 3. 2021 (krajní termín)
TU zpřístupní Google učeb. třídy vedoucím a oponentům
Vedoucí MPsO odevzdá hodnocení i za oponenta na
Google disk/ Hodnocení Třída + zašle hodnocení žákovi

posunutý termín do pátku 7. 5. 2021

Předání posudků vedoucích a oponentů MPsO předsedovi
MK z Google disku

posunutý termín do pátku 14. 5. 2021

Žák předá tištěnou podoby MPsO (1 složku) třídnímu
učiteli a převezme (proti podpisu) tištěnou podobu svého
hodnocení MPsO.

předpokládáme 24. 5. 2021 (před DT)

Kompletace a kontrola úplnosti tištěné podoby MPsO

předpokládáme 24. - 25. 5. 2021

Odevzdání prezentace pro obhajobu včetně všech
potřebných souboru v komprimovaném souboru do
Google učebny třídy. (Pokud součástí práce je výrobek, žák nejpozději do čtvrtku před konáním MZ
jej odevzdá ve formě, kterou schválí vedoucí MP - např.: film,
fotografie…).
Obhajoby MPsO profilové části MZ – podle rozpisu

od úterý 1. 6. 2021 / od pondělí 7. 6. 2021

Ústní zkoušky na škole:
 od úterý 1. června: I4A, I4C, E4B + opravné zk.
 od pondělí 7. června: I4B, E4A + opravné zk.
Schůzka s neúspěšnými maturanty
měla být v úterý 15. 6.

přesun na úterý 29.6.

