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Na základě Opatření obecné povahy vydaného 29. 1. 2021 MŠMT může konat maturitní zkoušku 
žák 4. ročníku, který podal přihlášku k MZ a prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.  
 
Maturitní zkoušky ve zkušebním období JARO a PODZIM 2021 se upravují takto: 

1. Časový limit na vypracování didaktických testů se prodlužuje:  

Český jazyk a literatura 85 minut,   Cizí jazyk 110 minut,  Matematika 135 minut  

2. V profilové části MZ se nebudou konat písemné práce z ČJL a CJ. Tyto zkoušky budou mít v jarním i 

podzimním termínu pouze ústní část. (Týká se i maturantů, kteří konali řádný termín v období Jaro 

2020) 

3. Hodnocení ústní zkoušky z ČJL a CJ je zároveň výsledné hodnocení této zkoušky.  

Známka 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 

 (bodové hodnocení) 

24-22 b 21-19 b 18-15 b 14-11 b 10 a méně 

Cizí jazyk 

(bodové hodnocení) 

36-31 b 30-26 b 25-21 b 20-16 b 15 a méně 

4. Termíny zkoušek (pokud to umožní epidemiologická situace) 

Didaktické testy: 3. 5. 2021 - MAT, AJ;  

                              4. 5. 2021- ČJL; 

                              5. 5. 2021 - NJ 

Praktické zkoušky  

Obor Stavebnictví: 11.5. 2021 část STK,  12.5.2021  část POS 

Obor Strojírenství:  12.5. 2021 

Obor Elektrotechnika: 11.5. 2021  

Obor Provoz a ekonomika dopravy: 

          Zaměření Logistika  11.5.2021 

          Zaměření Železniční doprava a přeprava 12.5. 2021 

Ústní zkoušky: 17.5. až 21. 5.2021 (dle rozpisu) 

5. Obsah praktické maturitní zkoušky se upravuje:  

obor STROJÍRENSTVÍ:  

ruší se programování na CNC strojích  

Obor ELEKTROTECHNIKA 

Ruší se zadání z elektrická měření (ELM) 

Obor STAVEBNICTVÍ 

Praktická zkouška beze změn 

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 

Změna 1. části: Povinnost žáka odevzdat dokument vedoucímu v tištěné podobě je 

nahrazena povinností odevzdat zpracovaný dokument v elektronické podobě (ve 

formátu Word i PDF) na školní email vedoucího práce a na úložiště zřízené školou. 

Změna 2. části: Prezentace nebude probíhat ústně před odbornou komisí, ale žák ji 

odešle na email vedoucímu práce. V kritériích bylo odstraněno hodnocení – 

Společenské vystupování a rétorický projev (neuskuteční se), které mělo hodnotu 5 

bodů. O tuto hodnotu bylo navýšeno hodnocení – Obsah a rozsah prezentace, 

dodržení tématu – z maximálně 10 bodů na maximálně 15 bodů. 

6. Ostatní profilové zkoušky se nemění. 

 

V Děčíně 8. 2. 2021                                                                    Ing. Jana Vacková 

 


