INFORMACE
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 na ŠKODA AUTO a.s., Středním
odborném učilišti strojírenském
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 (dále jen MZ2021) je dána (stav k 26.10.2020):
·
·

Zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
Vyhláškou č. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011
Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky
č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb.
a vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb.

Podoba maturitní zkoušky se oproti šk. r. 2019/20 změnila následovně:
Novela školského zákona zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části
maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.
Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do
profilové části maturitní zkoušky.
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní
zkouškou jen v případě, že úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.
·

Zkušebními předměty pro společnou část jsou 2 předměty:
o 1. Český jazyk (pro všechny žáky)
o 2. Matematika nebo Cizí jazyk (žáci se přihlásí na jeden nebo druhý předmět).
o Všechny zkoušky mají pouze jedinou úroveň.

·

Žáci si mohou ve společné části zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů
o pro S4.E, S4.S, S4.Z, X2 – CIJ nebo MAT (= druhý předmět k povinnému)
o pro S4.L – MAT nebo CIJ1 nebo CIJ2 (nepovinný cizí jazyk nesmí být shodný v případě, kdy
si žák volí cizí jazyk jako povinný)

·

Zkoušky společné části MZ2021 proběhnou podle jednotného celostátního zkušebního schématu
termínu 03. - 07.05.2021.

·

Hodnocení společné části provádí CERMAT z digitalizovaných podkladů: didaktické testy (digitalizace
ihned po vypracování).
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Profilová část
V profilové části koná žák zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka vždy formou písemné
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a dalších 3 povinných zkoušek
stanovených ředitelem školy určenou formou.
·

Zkouška z Českého jazyka a z Cizího jazyka se skládá ze 3 dílčích zkoušek:
o didaktický test
o písemná práce
o ústní zkouška před maturitní komisí
o Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části
úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku

·

Povinné zkoušky:
o
ústní zkouška z Odborných předmětů před maturitní komisí
o
praktická zkouška z Odborného výcviku (S4.E, S4.S, S4.Z) nebo praktická zkouška z odborných
předmětů (S4.L, X2)
o
vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní zkušební komisí
Žáci mohou konat v rámci profilové části i nepovinné zkoušky (pokud se na tuto zkoušku přihlásí),
nabídka školy: Fyzika, Informační technologie
Zkoušky profilové části MZ2021 proběhnou podle školou stanovených harmonogramů
o písemné zkoušky profilové části (pro S4.E, S4.S, S4.Z, S4.L, X2)
v týdnu 05.04. – 09.04.2021 (podle harmonogramu)
o praktická zkouška z odborného výcviku (pro třídy S4.E, S4.S, S4.Z)
v týdnu 12.04. – 30.04.2021 (podle harmonogramu)
o praktická zkouška z odborných předmětů (pro třídy S4.L, X2)
v týdnu 12.04. – 30.04.2021(podle harmonogramu)
o ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části
18.05. – 10.06.2021 (pro S4.E, S4.S, S4.Z, S4.L, X2)

·
·

·
·

třída

termín

S4.E

16.05. – 10.06.2021, termín bude upřesněn po přihlášení žáků

S4.L

16.05. – 10.06.2021, termín bude upřesněn po přihlášení žáků

S4.S

16.05. – 10.06.2021, termín bude upřesněn po přihlášení žáků

S4.Z

16.05. – 10.06.2021, termín bude upřesněn po přihlášení žáků

X2

16.05. – 10.06.2021, termín bude upřesněn po přihlášení žáků

Hodnocení profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části provede v den konání příslušné
zkoušky maturitní komise, výsledky jsou digitalizovány v den zkoušky
Studijní volno pro žáky S4.E, S4.S, S4.Z, S4.L, X2: termín bude upřesněn (5 dní dle vyhlášky)

Obecná ustanovení, další podmínky konání maturitní zkoušky
·
·

Hodnocení profilových zkoušek, písemných zkoušek a hodnocení ústních zkoušek společné části se
žák dozví v den konání zkoušky po projednání maturitní zkušební komisí - výsledky oznámí předseda
komise
Hodnocení zkoušek společné části (didaktický test=DT) se žák dozví z Protokolu o výsledcích
společné části, který CERMAT zpřístupní školám po ukončení všech zkoušek společné části. Pro
informaci žákům před zahájením profilové části je CERMATem poskytnut Výpis výsledků didaktických
testů, který bude generován a školám uvolněn dle harmonogramu od CERMATu.
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·
·

·

·

·
·

·

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky obdrží žák 2 doklady:
o maturitní vysvědčení
o protokol o výsledcích společné části MZ2021 (elektronicky)
Zpřístupnění vysvědčení CERMATEM proběhne do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků.
Vydání vysvědčení provede ředitel školy nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů
CERMATEM pro ty žáky, kteří vykonali úspěšně obě části maturitní zkoušky. O způsobu a místu
předání maturitních vysvědčení budou absolventi informováni. Úspěšný maturant přestává být žákem
školy dnem následujícím po dni, kdy se dozvěděl, že úspěšně vykonal maturitní zkoušku.
Žák, který vykonal některou zkoušku společné nebo profilové části neúspěšně, může konat opravnou
zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Podmínkou je, aby se k opravné zkoušce přihlásil u
ředitele školy v určeném termínu - do 25.06.2021. Termín opravné zkoušky je stanoven platnými
předpisy: společná dle jednotného zkušebního schématu začátkem září 2021, profilová část a ústní
zkoušky společné části pravděpodobně nejdříve 07.09.2021 – bude upřesněno, termín určí ředitel
školy. Žák neúspěšný v jarním termínu obdrží pouze protokol o výsledcích společné části MZ2021
(elektronicky).
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví řediteli školy do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky (prakticky: jen lékařem potvrzený vážný zdravotní stav nebo úraz nebo
tragická událost v rodině), má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím
předpisem (prakticky: v dalším zkušebním období). Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy
nedostaví (týká se i pozdního příchodu na zkoušky společné nebo profilové části) nebo jeho omluva
nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně (do
systému bude zadáno hodnocení 5)
Žák, který vykonal některou zkoušku společné nebo profilové části neúspěšně, přestává být žákem
školy 30.06.2021; do 29.06.2021 je žákem školy v podmínkách stanovených ředitelem školy pro
období od profilových zkoušek do konce června.
Žák, který bude na závěrečném vysvědčení posledního ročníku (ve 2. pololetí 2020/21) klasifikován
nejvýše ve 2 předmětech nedostatečnou nebo nebude klasifikován (k 30.04.2020), má právo konat
opravnou zkoušku nebo doplňovací zkoušku poslední týden v měsíci srpnu. Zůstává žákem školy se
všemi právy a povinnostmi do 30.06.2021 a musí se účastnit výuky stanovené ředitelem školy
(prakticky: absolvuje odborný výcvik na provozním pracovišti, 30.06.2021 obdrží výpis z vysvědčení).
K maturitní zkoušce v podzimním termínu se musí žák přihlásit u ředitele školy v určeném termínu (do
25.06.2021).
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky konají zkoušku ve stejných termínech a
se stejným obsahem, uzpůsobení se týká především časového limitu a použití kompenzačních
pomůcek (vychází z posudku vypracovaného pedagogicko-psychologickou poradnou)

Ostatní informace

·
·
·

Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující
Nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního
předmětu „matematika rozšiřující
Matematika rozšiřující
o Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního
vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci
budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu dle harmonogramu od
CERMATu.
o Nepovinná zkouška Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu
jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2021.
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·

Výsledkový portál žáka
o Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se
zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.
o Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2021
bude možná dle harmonogramu od CERMATu.

Mladá Boleslav, 27.10.2020

Zapsala: Ing. Martina Kratochvílová

Ing. Martin Slabihoudek
ředitel školy
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