Maturity ve školním roce 2020/2021
Sdělení školy na základě ,,Opatření obecné povahy - Maturitní zkoušky", které
vydalo MŠMT (č.j. MSMT-3267/2021-3) jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. Zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, která upravují
podmínky připuštění k MZ a mění model MZ ve šk. roce 2020/2021:
Žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku
2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku.
Je nutné dokončení klasifikace za první pololetí - do 31. března 2021 (pro
možnost konání maturitní zkoušky v jarním období) a do 30. června 2021 (pro
možnost konání zkoušky v podzimním období).
Absence a klasifikace za 4. ročník bude uzavřena ke dni 21 .5. 2021.

SPOLEČNÁ ČÁST
pro obory ZA a ZL
Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk

forma zkoušky
didaktický test
didaktický test

délka konání
85 minut
110 minut

Český jazyk a literatura a cizí jazyky (ANJ, NEJ) - didaktické testy
Žáci vzdělávacího programu Zdravotnické lyceum mají povinnost absolvovat
didaktické testy jako za běžných podmínek.
Žáci vzdělávacího programu Zdravotnický asistent mohou mít za určitých
podmínek výjimku a didaktické testy v tom případě nemusejí psát.
Postup u žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent
Žákům s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnou pracovní činností je
umožněno uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle

průměrné známky z vybraných vysvědčení získaných za dobu středoškolského
vzdělávání nebo dle volby žáka jejich dobrovolným vykonáním (známky za druhé
pololetí 1.,2. a 3. ročníku a první pololetí 4. ročníku).
Uznání je umožněno na základě potvrzení o tom, že:
a) žáci v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracovali nejméně 160
hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na
základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče,
u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (podle § 48,
49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních
služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zároveň
b) tyto skutečnosti doloží ředitelce školy do 17. května 2021.
Tito žáci se mohou následně rozhodnout, zda budou nebo nebudou konat
povinné didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Pokud se žák
rozhodne tyto didaktické testy konat, sdělí tuto informaci písemně ředitelce
školy do dne předcházejícího dni jejich konání (tj. do dne v rozmezí 23. až 25.
května 2021 v závislosti na tom, o který zkušební předmět jde).
Žák si může zvolit, že bude konat pouze některý z povinných didaktických testů.
Na jinou skupinu osob přihlášených ke konání maturitní zkoušky se tato možnost
nevztahuje (tedy ani na ty, kteří jsou přihlášeni k opravné či náhradní zkoušce
z minulých let).
Dokládání odpracované doby:
Pracovní povinnost, kterou nařizuje hejtman nebo primátor hl. m. Prahy na
základě krizového opatření, prokáže žák potvrzením vydaným zařízením, ve
kterém povinnost vykonával. Žák, který vykonával pracovní činnosti na základě
pracovněprávního vztahu mezi zařízením a žákem (např. DPP nebo DPČ), předloží
typicky potvrzení vydané také příslušným zařízením, které potvrdí formu vztahu,
období výkonu prací a časový rozsah prací. V případě, že žák vykonával činnosti
v rámci dobrovolnictví, předloží také potvrzení o dobrovolnické činnosti
s uvedeným obdobím a časovým rozsahem, které vydá příslušné zařízení.
V případě pracovního vztahu nebo dobrovolnictví lze činnost doložit i kombinací
dokumentů: například pracovní smlouvou/dohodou o dobrovolnictví ve spojení

s výkazem práce potvrzeným daným zařízením. Vždy musí být doloženo kdo,
v jakém zařízení, v jakém časovém období a v jakém časovém rozsahu činnosti
vykonával. Doklady musí být vydané příslušným zařízením.
Výčet uznatelných zařízení:
V souladu s opatřením obecné povahy lze žákovi uznat práci, kterou vykonával u
orgánu ochrany veřejného zdraví
např. krajská hygienická stanice (může se jednat například o pomoc
s trasováním)
poskytovatele zdravotnické záchranné služby
typicky se jedná o záchrannou službu, kde mohl žák pracovat např. v operativě
(příjem tísňových volání) nebo ve výjezdové skupině
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
typicky se jedná o nemocnice, které mohou být zřízeny jako příspěvkové
organizace Ministerstva zdravotnictví nebo jednotlivých krajů, ale může se
jednat také o soukromé nemocnice. Podmínkou je poskytování služeb lůžkové
péče, nejedná se tedy o praktické lékaře, ambulance či polikliniky, ale
neznamená to, že by žáci museli vypomáhat pouze u pacientů na lůžkách. Lze
tedy uznat například v nemocnicích výkon činností při zajišťování testování či
očkování osob apod.
domovu pro osoby se zdravotním postižením
zřizovatel těchto zařízení může být fyzická i právnická osoba (může mít např.
i formu spolku), obec, kraj (typicky příspěvková organizace), církev (např.
Diakonie Českobratrské církve evangelické) a MPSV – v případě pochybností
doporučujeme ověřit v registru poskytovatelů sociálních služeb. Odkaz na registr
sociálních služeb:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=8472E81F6496A1EF9C5
6179967707FCD.node1?SUBSESSION_ID=1615567087594_1
domovu pro seniory
domovu se zvláštním režimem
jedná se o zařízení, která poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a další typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
– v případě pochybností doporučujeme ověřit v registru poskytovatelů
sociálních služeb
poskytovatele odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě
podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se jedná
o pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je

jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí – podle uvedených
ustanovení se jedná o odlehčovací sociální pobytové služby poskytované
u domovů pro osoby se zdravotním postižením, u domovů pro seniory
a u domovů se zvláštním režimem. V případě pochybností doporučujeme ověřit
v registru poskytovatelů sociálních služeb
zařízení sociálních služeb
veškerá zařízení jsou dohledatelná v registru zařízení sociálních služeb
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
nejčastěji je zřizovatelem kraj (nejčastěji bude mít tedy formu příspěvkové
organizace kraje), může být ale i obec, Fond ohrožených dětí nebo jiná soukromá
právnická osoba.
Výkon praktického vyučování není na naší škole výkonem práce, který by se mohl
započítávat do 160 hodin.
Odpracovanou dobou v minimálním rozsahu 160 hodin se rozumí skutečně
odpracovaná doba, kterou žák odpracuje v rámci období 12. října 2020
až 17. května 2021.
Může se stát, že žák nevykonával tuto práci pouze v jednom zařízení, ale ve více
různých zařízeních. V tomto případě musí žák doložit všechna potvrzení
o skutečně odpracované době ve všech zařízeních tak, aby odpracované doby
v součtu činily nejméně 160 odpracovaných hodin.
Není možné uznat smluvní vztah, který bude pokračovat i po 17. 5. 2021, ale žák
do 17. května 2021 nebude mít 160 hodin již odpracovaných, (bude je mít
odpracovány až po tomto dni).
Termín 17. května 2021 je definitivní, nelze jej prodloužit ani prominout.
Hodnocení společné části žáka, který nekoná povinné didaktické testy
Žák je z předmětů společné části, ke kterým se přihlásil, na vysvědčení hodnocen
„uspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Průměrná známka se určí jako aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních.
Hodnocení společné části žáka, který dobrovolně koná povinné didaktické testy
Pokud se žák rozhodne didaktické testy konat, musí tuto informaci písemně
sdělit ředitelce školy alespoň den před konáním didaktických testů. Pokud žák
didaktický test následně vykoná úspěšně, je hodnocen podle kritérií stanovených
a zveřejněných MŠMT dle stávající platné legislativy. V případě, že hodnocení
didaktického testu je horší než hodnocení vycházející z průměrné známky
vypočítané z příslušných vysvědčení, na maturitním vysvědčení se uvede
hodnocení vycházející z průměrné známky, tedy to lepší.

Žák, který se ke zkoušce nedostavil a zároveň se řádně neomluvil, je hodnocen
podle průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení.
Žák, který se ze zkoušky omluvil, může konat náhradní termín zkoušky. Do konání
náhradního termínu není žák z tohoto didaktického testu hodnocen a není mu
vydáno maturitní vysvědčení.
Pokud žák u didaktického testu neuspěje, bude na vysvědčení hodnocen podle
průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení a, uspěje-li i u ostatních
povinných zkoušek maturitní zkoušky, obdrží maturitní vysvědčení.
Opravná zkouška neúspěšně vykonaného didaktického testu se v tomto případě
nekoná (koná se pouze náhradní při omluvě). Obdobně se postupuje
i v případě, že žák bude z konání didaktického testu vyloučen.
Chce-li mít žák možnost konání opravných pokusů neúspěšně vykonaných
didaktických testů, pak se může rozhodnout, že nechce této možnosti (nekonání
povinných didaktických testů) vůbec využít a nepředloží ředitelce školy příslušné
potvrzení o 160 odpracovaných hodinách.

PROFILOVÁ ČÁST
pro obory ZA a ZL
Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk*) - AJ, NJ

forma zkoušky

délka konání

písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška

pro šk. rok 2020/2021 zrušena
15 minut
pro šk. rok 2020/2021 zrušena
15 minut

*)Dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou v platném znění, je možnost nahrazení zkoušky z cizího
jazyka certifikátem B1 dle SERR pro jazyky.

Předměty dle maturitního modelu pro rok 2020/2021 pro obory ZA a ZL
Forma zkoušky
délka konání
Ústní zkouška
15 minut**)
Maturitní práce
15 minut obhajoba, zadání a zpracování práce min.
s obhajobou
4 měsíce**)
Praktická zkouška

max. 420 minut v jednom dni**)

**) viz § 15, 16, 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středích školách maturitní zkouškou v platném znění.

Naše kritéria a zadání profilových maturitních zkoušek pro tento školní rok se
nemění. Žáci maturitních ročníků budou klasifikováni ze všech předmětů dle
ŠVP pro 4. ročník.
Český jazyk a literatura a cizí jazyky (ANJ, NEJ) - ústní zkoušky
Jedná se o ústní zkoušky z předmětů navazujících na společnou část maturitní
zkoušky.
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený
k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.
Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka
a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě.
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitelku
školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace.
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle
kritérií stanovených ředitelkou školy (známkami 1 - 4).
(V případě, že by žák neprospěl, bude mít z daného zkušebního předmětu nárok
na dva opravné pokusy. Pokud by se žák ke zkoušce nedostavil a do tří dnů by
omluvil svou neúčast u zkoušky, a ředitelka školy tuto omluvu uzná, zůstává mu
náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že by se žák ke zkoušce přihlásil, ale
bez omluvy se nedostavil nebo by ředitelka školy omluvu neuznala, přichází žák
obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy.)
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná
neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu
hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.
Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní
vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka
a literatury a/nebo z cizího jazyka).

Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně
vykoná ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud měl
didaktické testy konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může žák
konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo
náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nové maturitní vysvědčení (s doplněnou
úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami); původní vysvědčení žák vrátí. Tato
skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána
v maturitní dokumentaci.
Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek
této zkoušky bude mít dopad a ovlivní uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro
budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy
v České republice nebo v zahraničí.
V případě, že žák písemně nesdělí ředitelce školy do 30. dubna 2021, že tuto
zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní
zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky
pak bude možné pouze vykonáním další maturitní zkoušky nebo vykonáním
jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou
odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního
předmětu.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Pokud by chtěl žák zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované
mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě ředitelce školy písemně
sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.
Nemůže-li k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii
dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může tento
nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky
vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit ředitelce
školy nejpozději 5 dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky
z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v tomto
termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.
Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve
školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků (bez ohledu na formu
vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku z cizího jazyka, který není vázán na
společnou část.
Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu /maturanti
z minulých maturitních období/ konají tyto ústní zkoušky za běžných podmínek,

(a to včetně písemné práce – kromě žáků, kteří konali maturitu poprvé v loňském
školním roce, kteří písemnou práci rovněž nekonají).

Důležité termíny pro jarní období školního roku 2020/2021
15.04.21
30.04.21

4.L
4.A, 4.L
4.A, 4.L
4.A, 4.L

Odevzdání maturitní práce
Odevzdání individuálních seznamů literatury
Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího
jazyka
Písemné informování ředitelky školy o konání
ústní zkoušky z CJ a CJL.
Poslední termín pro odevzdání potvrzení o
odpracování min. 160 hodin.

17.05.21

4.A

17.05.21 - 21.05.21
21.05.21
24.05.21
25.05.21
26.05.21

4.A
4.A, 4.L
4.A, 4.L
4.A, 4.L
4.A, 4.L

26.05.21 - 01.06.21

4.L

31.05.21 - 04.06.21

4.A

02.06.21 - 07.06.21

4.L

Praktická maturitní zkouška
Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí.
Didaktické testy - AJ
Didaktické testy - CJL
Didaktické testy - NJ
Studijní volno před maturitní zkouškou - tzv.
,,svatý týden"
Studijní volno před maturitní zkouškou - tzv.
,,svatý týden"
Ústní maturitní zkoušky + obhajoba mat.
práce

07.06.2021

4.A, 4.L

Zveřejnění výsledků DT.

07.06.21 - 11.06.21

4.A

Ústní maturitní zkoušky

Havlíčkův Brod; 30. 3. 2021

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.,
ředitelka školy

