Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky 2021- dodatek č. 3

MŠMT přistoupilo Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT-3267/2021-6 k dalším úpravám MZ 2021:
Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek
konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4
pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
Pozn.: Za běžného stavu platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny povinných zkoušek ve
společné části maturitní zkoušky.

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v
mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří
v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v
řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (§ 81 zákona 561/2004
Sb.; platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky.
Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky
omluveni.
Pozn.: V případě osoby, která se omluvila, se bude jednat o náhradní termín a může konat povinný i nepovinný
didaktický test.
V případě osob, které u řádného termínu neuspěly, se bude jednat o opravný termín. Opravný termín se
vztahuje pouze na povinný didaktický test.

Pozn.: Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do 9.
července 2021:
středa 7. července matematika, anglický jazyk
čtvrtek 8. července český jazyk a literatura
pátek 9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk

Pozn.: Toto opatření se tedy nově nevztahuje jen na omluvu z důvodu onemocnění Covid-19 nebo z důvodu
nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, ale také i na ostatní důvody omluvy, které ředitel
školy uzná, a stejně tak na neúspěch u této zkoušky v řádném termínu.
K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu nepřihlašuje
(nepodává řediteli školy novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky. V případě, že se ke
zkoušce nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluvena. Toto se netýká žáků s
přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazených do skupiny 2 a 3, s
modifikovanou zkušební dokumentací. Ti svůj záměr didaktický test na spádové škole konat potvrdí
písemně řediteli školy do 2 dnů od obdržení výsledku. Důvodem tohoto opatření je příprava speciální
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zkušební dokumentace pro konání didaktického testu, která musí být distribuována do příslušné
spádové školy.
Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou
konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.

Aktuální informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

V Hustopečích 30. 4. 2021
Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
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