Změny v maturitní zkoušce 2021 č. 2
Navýšení počtu opravných zkoušek
Tento text vychází z Opatření obecné povahy, Maturitní zkoušky – dodatek,
č. j.: MŠMT_3267/2021-6 a upravuje znění pro podmínky SŠ České Velenice.
Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
1. Žákovi přihlášenému k MZ jaro 2021 (nebo bude přihlášen k MZ podzim 2021) se
navyšuje počet opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u každé zkoušky
konané formou didaktického testu společné části. Platí o pro žáky kteří byli
přihlášeni ke konkrétnímu didaktickému testu.
Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání
s maturitní zkouškou se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou
didaktických testů společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet
opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou (žákovi, kterému je navýšen
v jarním zkušebním období, se již nenavyšuje při přihlášení k termínu v podzimním
zkušebním období).
2. Pokud žák neuspěl u povinné zkoušky společné části MZ, nebo který se omluvil
z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části MZ konané v řádném
termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo
náhradní zkoušku v mimořádném termínu (7. – 9. 7. 2021). Mimořádný termín se
koná ve spádové škole.
3. Ředitelka školy předá informaci o omluvě žáka do informačního systému Cermatu
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) do 1. června 2021. Žák je automaticky
přihlášen Cermatem ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném
termínu. Nedostaví-li se žák ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném
termínu, je automaticky omluven.
4. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek zařazených do skupiny 2 a 3, který má
modifikovanou zkušební dokumentaci, potvrdí písemně svůj zájem o konání
zkoušky v mimořádném termínu řediteli školy, v níž maturitní zkoušku konal nebo
měl konat v řádném termínu, do 2 dnů od obdržení výsledků zkoušky a ředitel školy
tuto informaci neprodleně předá Cermatu. Pokud žák nepotvrdí svůj zájem, nemůže
konat zkoušku v mimořádném termínu.
5. Období pro konání praktické zkoušky MZ v podzimním zkušebním období 2021 se
prodlužuje do 13. října 2021.
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Profilová část maturitní zkoušky – praktická zkouška
1. Navýšení počtu opravných termínů o jeden opravný termín se týká každé
praktické zkoušky (MZ jaro 2021 i MZ podzim 2021). Žákovi posledního ročníku
oboru vzdělání s maturitní zkouškou se navyšuje počet opravných zkoušek praktické
zkoušky na tři opravné zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje
pouze jednou (buď v jarním, nebo v podzimním zkušebním období).
2. Žákovi, který neuspěje u této zkoušky, nebo který se omluvil z konání této zkoušky,
se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.
3. Mimořádný termín stanoví ředitelka školy tak, aby se zkouška konala v jarním
zkušebním období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy žák měl
konat nebo konal praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021.
4. Žák, který neuspěl u praktické zkoušky nebo se z jejího konání omluvil, podává
písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky ředitelce školy
a. do 3 pracovních dnů ode den, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,
b. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od
předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.
5. Ředitelka školy předá údaje z přihlášky Cermatu do 2 pracovních dnů ode dne podání
přihlášky. Mezi mimořádným termínem a opravnou nebo náhradní zkouškou
v podzimním termínu musí uplynout alespoň 15 pracovních dnů. Ředitelka školy
zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky v mimořádném termínu nejpozději
5 pracovních dnů před jejím konáním.
6. Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze
podat do 2. listopadu 2021. Ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto
případě nepoužije.

České Velenice 4. 5. 2021
RNDr. Milena Elsterová
ředitelka školy
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