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Pokyn ředitele školy č. 12/2020-2021 

 
Ukončování studia závěrečných ročníků 

 
Na základě rozhodnutí vlády ČR z 29. 1. 2021 dochází k úpravám organizace výuky a ukončování studia 
středních škol ve 2. pololetí 2020/21. 
 
Ukončení 1. pololetí žáků závěrečných ročníků 
 
Maturitní obory 
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k MZ 
do 1. 12. 2020 a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. 
 
Žáci, kteří byli nehodnoceni (N) nebo hodnoceni nedostatečně (5), mohou vykonat zkoušku k dokončení 
klasifikace nebo opravnou zkoušku do 31. března 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se konají 
formou komisionálního přezkoušení. Pokud žák náhradní nebo opravnou zkoušku nevykoná úspěšně, 
pokračuje ve výuce 2. pololetí a žákem školy zůstává do 30. 6. 
 
Učební obory 
K závěrečné zkoušce v červnu 2021 bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního 
roku 2020/21. 
 
Žáci, kteří byli nehodnoceni (N) nebo hodnoceni nedostatečně (5), mohou vykonat zkoušku k dokončení 
klasifikace nebo opravnou zkoušku do 31. května 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se konají 
formou komisionálního přezkoušení. Pokud žák náhradní nebo opravnou zkoušku nevykoná úspěšně, 
pokračuje ve výuce 2. pololetí a žákem školy zůstává do 30. 6. 
 
Žáci 3. ročníku oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (jsou zařazení do 
pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H) budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně 
ukončí 3. ročník a závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se 
stanovují pro jarní období 2021. 
 
Vyučování ve 2. pololetí žáků závěrečných ročníků 
 
Maturitní obory 
Teoretické vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 30. dubna 2021. 
 
Pro doplnění praktických dovedností bude probíhat praktické vyučování od 31. 5. do 18. 6. 2021 pro 
třídu 4. B: Aplikovaná chemie – analytická chemie, Dopravní prostředky a systémy a pro třídu 2. C: 
Provozní technika. Na toto období bude stanoven zvláštní rozvrh hodin pouze s předměty k praktické 
maturitní zkoušce) 
 
Učební obory 
Teoretické vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 7. června 2021. 
 
Pro doplnění praktických dovedností bude probíhat odborný výcvik od 16. do 24. 6. 2021 
 
Maturitní zkoušky (MZ) 
 
MZ bude tvořena společnou částí: 
Didaktický test – Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika 
 
MZ bude tvořena profilovou částí: 
Ústní zkouška - Český jazyk a literatura, Anglický jazyk 
Ústní zkouška – odborné předměty 
Praktická zkouška  
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 Obhajoba dlouhodobé maturitní práce: Aplikovaná chemie – klinická a toxikologická analýza (4. 

A), Aplikovaná chemie – technologie polymerů (4. B) 

 Písemná práce z odborných předmětů – Dopravní prostředky a systémy (4. B), Provozní 

technika (2. C) 

 Praktická MZ v laboratoři Aplikovaná chemie – analytická chemie (4. B) 

 

Termíny 
 
03. - 05. 05. didaktické testy 
10. - 14. 05. studijní volno 
17. - 27. 05. ústní zkoušky, obhajoby dlouhodobých prací 
        21. 06. praktická MZ (4. A Aplikovaná chemie – analytická chemie), praktické MZ –   
  Písemné práce z odborných předmětů (4. B Dopravní prostředky a systémy,  
  2. C Provozní technika) 
        30. 06. předání maturitních vysvědčení  
 
Závěrečné zkoušky (ZZ) 
 
ZZ bude tvořena praktickou a ústní zkouškou. 
 
Termíny 
 
08. – 11. 06. studijní volno 
14. – 15. 06.  ústní ZZ 
25. – 29. 06. praktické ZZ 
         30. 06. předání výučních listů 
 
V Otrokovicích dne 11. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA 
ředitel školy 
 
 
 


