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Pokyn ředitele školy č. 16/2020-2021 

 
Metodika k ukončování vzdělávání – ZZ 

 
Na základě Metodiky k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 
2020/2021, vydané 15. 2. 2021 MŠMT ředitel školy sděluje 
 
Kdo koná závěrečnou zkoušku (ZZ) 
 
V červnu až v srpnu 2021 
 

 Žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 2020/21 nejpozději do 31. 5. 2021 

 Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy (nejméně měsíc před termínem zkoušky), že 
chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní ZZ (ze škol. roku 2019/2020) 
 

V září 2021 
 

 Žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 2020/21 po 31. 5. 2021 

 Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného 
ověřování modelu vzdělávání L+H (3. B)  
 

Kdo nebude konat ZZ v jarním období 2021 
 

 Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen z některého předmětu v 1. pololetí 2020/2021. Žák, 
který opravné nebo náhradní zkoušky nevykoná do 31. 5. 2021 úspěšně, pokračuje ve výuce 
ve 2. pololetí 
 

Hodnocení za 1. a 2. pololetí školního roku 2020/2021, ukončování posledního ročníku 
 
Hodnocení za 1. pololetí 
 

 Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen, musí požádat o konání opravné zkoušky nebo 
náhradní zkoušky. 

 Náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku může žák konat ze všech předmětů vyučovaných 
v 1. pololetí – počet předmětů není omezen. 

 Maximální počet náhradních zkoušek konaných v jeden den není limitován. Komisionální 
opravnou zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 

 Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. 5. 2021 neúspěšně, nemůže již 
znovu žádat o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. 6. 2021 

 Pokud není žák z některého předmětu za 1. pololetí hodnocen a nedostaví se k vykonání 
náhradní zkoušky, je za 1. pololetí nehodnocen a celkové hodnocení za 1. pololetí je 
nehodnocen. Takový žák neprospěl a nemůže konat závěrečnou zkoušku. 
 

Vysvědčení za 2. pololetí 
 

 Žákům se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením 
první dílčí zkoušky ZZ 

 Pokud z důvodu neukončeného praktického vyučování nelze tento termín dodržet, posouvá se 
tento termín na poslední den školního vyučování před dnem konáním praktické ZZ. 
AU 3K, AE 3K, IN 3G  ČT 24. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termíny 
2. 6.  písemná ZZ (pouze pro uchazeče, kteří budou konat opravné nebo náhradní zkoušku  
  ze škol. roku 2019/2020 
14. 6.  ústní ZZ – AU 3K (AU), AE 3K (AE, EL, IN 3G (IN) 
15. 6.  ústní ZZ – AU 3K (KA), AE 3K (KČ), IN 3G (GP) 
25. 6. – 29. 6.  praktická ZZ AU 3K, AE 3K, IN 3G   
30. 6.  předání vysvědčení o ZZ a výučních listů  
 
 
V Otrokovicích 19. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA 
ředitel školy 
 


