
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 

 

 
Aktuálně platná pravidla a termíny konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020/2021 
- tento materiál je zpracován na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3, vydaného 15. 3. 2021 

- slouží pro usnadnění orientace žáků přihlášených k maturitní zkoušce a současně je ZÁVAZNÝM POKYNEM 

 
1. Podmínka „připuštění“ k maturitě 
- podaná přihláška a dokončení klasifikace s výsledkem prospěl za první pololetí: 31. března 2021 (pro možnost konání maturitní 
zkoušky v jarním období) a 30. června 2021 (pro možnost konání zkoušky v podzimním období) 
 

2. Vysvědčení za 2. pololetí 
- v posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení před zahájením společné části maturitní zkoušky – ve 
vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů je dnem vydání vysvědčení 21. květen 2021, závěrečná porada o 4. ročníku 
a tedy nutnost mít uzavřené známky je k 19. květnu 2021 

 
3. Možnost opakování 4. ročníku 
- žádat o opakování ročníku může každý - tedy i žák, který prospěl v obou pololetích školního roku 2020/2021. 
O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitel školy a žák nemá právní nárok na vyhovění své žádosti. V případě, že ředitel 
školy žádosti vyhoví a povolí žákovi opakování ročníku, pak ode dne vydání rozhodnutí o opakování ročníku již žák žádné další 
zkoušky maturitní zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky 
budou žákovi anulovány. 

 
4. Status žáka školy 
- jako za běžné situace žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. 
Nevykonal-li žák některou část maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy vždy až 30. června. 
- žák, který nesplnil kritéria připuštění k maturitní zkoušce ani pro jarní ani podzimní zkušební období (neprospěl v 1. pololetí), je 
žákem školy také do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá vzdělávání 

 
5. Písemná práce z předmětů navazujících na DT  
- písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nekonají v jarním ani podzimním období žáci posledního 
ročníku ve školním roce 2020/2021 a žáci posledního ročníku v předešlém školním roce 2019/2020 
 
6. Didaktické testy (DT) 
- DT se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021: 
pondělí 24. května matematika, anglický jazyk 
úterý 25. května český jazyk a literatura 
středa 26. května německý jazyk 

 
- DT v mimořádném termínu se konají ve dnech od 7. do 9. července 2021: 
středa 7. července matematika, anglický jazyk 
čtvrtek 8. července český jazyk a literatura 
pátek 9. července německý jazyk 

 
- v platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 
na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu 
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut 

 
- k mimořádnému termínu se může přihlásit žák, který se omluví z řádného termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z 
důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním; přihlášku k mimořádnému termínu podává řediteli školy písemně 
současně s omluvou do 3 pracovních dnů od data zkoušky v řádném termínu, nejpozději v rozmezí 27. – 31. května 2021 (dle 
data konání příslušné zkoušky) 
 

7. Didaktické testy žáků zdravotnických a sociálních oborů 
- žáci v denní formě vzdělávání posledního ročníku oborů vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 53-41-M/04 Masér ve 
zdravotnictví a 75-41-L/51 Sociální činnost, kteří 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, u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc) a zároveň tyto skutečnosti doloží řediteli školy písemně potvrzením do 17. května 2021, mají tímto nově 
vydaným opatřením uznáno úspěšné vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení 
získaných za dobu středoškolského vzdělávání 
 
- žák předkládá písemné potvrzení vydané příslušným zařízením splňující tyto náležitosti: 
Je to originál na úředním (hlavičkovém) papíře, obsahuje jednoznačnou identifikaci žáka, formu vztahu mezi zařízením a žákem 
(např. DPP, DPČ, dobrovolnictví), období výkonu prací (od kdy do kdy), časový rozsah prací (počet hodin), je opatřeno oficiálním 
razítkem zařízení a podpisem oprávněné osoby  
 
Kopie, scan či e-mailová zpráva není uznatelné potvrzení. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny žáky, kteří již nějaké potvrzení 
dodali, aby dodali nové, splňující výše uvedené náležitosti.  
 
- žáci, kterým bude vykonání DT uznáno, se mohou následně rozhodnout, zda budou nebo nebudou konat povinné DT společné 
části maturitní zkoušky dobrovolně. Pokud se žák rozhodne tyto DT konat, sdělí tuto informaci písemně řediteli školy do dne 
předcházejícího dni jejich konání; žák si může zvolit, že bude konat pouze některý z povinných DT 
 
- v případě, že hodnocení DT 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 
- v případě, že se žák DT neúčastnil (ať omluven či neomluven), neuspěl nebo byl z konání DT vyloučen, bude na vysvědčení 
hodnocen podle průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení a, uspěje-li i u ostatních povinných zkoušek maturitní 
zkoušky, obdrží maturitní vysvědčení 
 
- tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky vyjmenovaných oborů, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky 
posledních ročníků!!! Pokud má žák z minulých let konat DT, tak ho koná povinně!!! 
 

8. Ústní zkoušky z předmětů navazujících na DT  
- žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. dubna 2021 (původně do 31. března 2021) 
- 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 dobrovolně (nebo jen jednu z nich); pokud se žák rozhodne zkoušku 
vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021 
 
- pravidla omlouvání neúčasti u zkoušky do 3 dnů, možného náhradního termínu a dvou opravných pokusů zůstávají pro tyto 
dobrovolné zkoušky stejné, jako za běžné situace 
- pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení 
nebude z příslušného předmětu hodnocen, takže neúspěch celkové hodnocení neovlivní 
 
- tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků!!! 
Pokud má žák z minulých let konat ústní zkoušku, tak ji koná povinně!!! 

 
9. Termíny praktických a ústních zkoušek 
- byly zveřejněny na webové stránce školy (v sekci Pro žáky) a ve Škole Online byly sděleny žákům oznámením, naposledy ze dne 
12. 3. 2021.    
 
Turnov, 17. 3. 2021       Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy 


