Maturitní zkouška jaro 2021

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém
se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud
prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021, tzn., neměl žádnou neklasifikaci nebo
nedostatečnou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:
1. SPOLEČNÁ ČÁST (státní):
Je konána pouze formou didaktických testů. Povinně každý maturující žák koná didaktický
test z českého jazyka a literatury.
Dále si každý zvolil mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z
matematiky.
2. PROFILOVÁ ČÁST (školní):


Zkouška z českého jazyka a literatury - žák koná pouze ústní zkoušku před zkušební
maturitní komisí.



Zkouška z cizího jazyka - žák koná pouze ústní zkoušku před zkušební maturitní
komisí.



Zkoušky z odborných předmětů podle oborů vzdělávání - ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí.



Praktická zkouška z odborných předmětů podle oborů vzdělávání
- písemná dvoudenní zkouška
- pro obor Zahradnictví 41-44-M/01 jednodenní praktická zkouška



Maturitní práce a její obhajoba (týká se pouze oborů 33-42-M/01, 33-42-L/51, 4144-L/51 (denní i dálková forma)

TERMÍNY
Didaktické testy se budou konat 3. – 5. května 2021.
Matematika – 3. 5. 2021
Anglický jazyk – 3. 5. 2021
Český jazyk a literatura – 4. 5. 2021
Německý jazyk – 5. 5. 2021
Ruský jazyk – 5. 5. 2021
Praktická maturitní zkouška se bude konat 11. a 12. 5. 2021.
Ústní zkoušky profilové části se budou konat v období od 24. května do 10. června 2021
(termíny jednotlivých oborů vzdělávání budou upřesněny pravděpodobně na počátku května
2021).

Další podrobnější informace najdete na intranetu školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 2018/2019 a v letech dřívějších, konají
písemnou práci z jazyků, pokud se k takovéto zkoušce již přihlásili.
Český jazyk a literatura:
délka konání - 120 minut včetně času na volbu zadání, min. rozsah 250 slov
Cizí jazyk:
délka konání – 60 minut včetně času na volbu zadání, min. rozsah 200 slov a skládá se ze
dvou písemností, 1. písemnost v rozsahu min. 130 slov, 2. písemnost v rozsahu min. 70 slov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

