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Opatření školy k zajištění a průběhu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 
2021 

 
Maturitní zkoušky 
 

1. Maturitní zkoušky proběhnou ve třídách 4.A v oborech : 6341M/01 a 1820M/01 
a ve třídě 4. B v oborech 1601M/01 a 2341M/01 
 
Maturitní zkoušku v termínu „Jaro2021“ konají všichni žáci, kteří prospěli v 1. 
pololetí 2020/2021.  Žáci, kteří měli nejvíce 2 nedostatečné nebo jsou 
nehodnoceni, konají komisionální přezkoušení – opravnou nebo klasifikační 
zkoušku.  Pokud se žák chce účastnit maturitní zkoušky „Jaro2021“, požádá 
písemně (žádost do konce února) o výjimku. Ředitel školy výjimce vyhoví a žák 
koná opravnou / klasifikační zkoušku do konce března 2021.  
Žák, který o opravnou/klasifikační zkoušku pro jarní termín nepožádá, musí tuto 
opravnou/klasifikační zkoušku vykonat do konce června 2021 a pak má právo se 
zúčastnit maturitní zkoušky v termínu „Podzim2021“.  
 
 

2. Praktické maturitní zkoušky se konají :  
 

a) Maturitní práce se obhajují v oborech 1601M/01, 2341M/01 a 1820M/01. 
Termín pro odevzdání maturitní práce se stanovuje nejpozději do  12. 
dubna 2021 , pouze pro obor 23-41-M/01 se termín odevzdání stanovuje 
na 16.4.2021 (z důvodu náročnosti tisků, výkresů a modelů) v tištěné 
podobě k rukám třídního učitele a  elektronické formě vedoucímu práce a 
oponentovi (možno i odkazem na sdílený adresář) . 
 
Vlastní obhajoby maturitních prací se konají v týdnu konání ústních 
maturitních zkoušek. 
 

b) Praktická maturitní zkouška se koná v termínech:  
obor   1820M01   28.dubna 2021 
oboru 2341M/01   28.dubna 2021 
obor   6341M/01  28.dubna 2021 - 29.dubna2021 (písemnou 
formou z účetnictví a ekonomiky) 
obor   1601M/01  28.dubna 2021 - 29.dubna2021 
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3. Společná část MZ („státní“) se koná:  
 

Matematika: - 24.května 2021 v 8:00 hodin 
Anglický jazyk (DT) - 24. května 2021 v 13:30 hodin 
Český jazyk (DT) - 25. května 2021 v 8:00 hodin 
Německý jazyk  - 26. května 2021 v 13:00 hodin.  
 
Opravný termín konání písemné maturitní práce (maturanti z projektu 2019P)  
- je stanoven na pondělí 19.4 2021 v 8:00hodin. 

 
4. Český jazyk a literatura. 

 
Nejpozději dne 31.3.2021 maturanti odevzdají seznamy vlastní četby literárních 
děl – k rukám vyučujícího učitele ČJ.  
 
 

5. Ústní zkoušky proběhnou dle harmonogramu ve dnech:  

4 A …………………. 1.6. - 4.6. 2021 , předseda: Mgr., Bc. Martin Dundr 

4 B …………………. 1.6. – 4.6. 2021, předseda:  Mgr. Soňa Nekvindová 

6. Učitelé předloží maturitní otázky,  parafované předsedou předmětové metodické 
komise nejpozději 26.3.2021 k rukám vedoucí učitelky teoretické výuky.  
 

7. Třídní učitelé předloží jmenovitý seznam žáků, kteří se hlásí k ústním MZ z cizího 
jazyka a českého jazyka do 5. dubna 2021 k rukám vedoucí učitelky teoretické 
výuky 
 
 

Závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem 
 
Závěrečnou zkoušku v termínu „Jaro2021“ konají všichni žáci, kteří prospěli v 1. 
pololetí 2020/2021.  Žáci, kteří neprospěli nebo jsou nehodnoceni, konají 
komisionální přezkoušení – opravnou nebo klasifikační zkoušku.  Pokud se žák 
chce účastnit závěrečné zkoušky „Jaro2021“, požádá písemně (žádost do konce 
dubna) o výjimku. Ředitel školy výjimce vyhoví a žák koná opravnou / klasifikační 
zkoušku do konce května 2021.  
Žák, který o opravnou/klasifikační zkoušku pro jarní termín nepožádá, musí tuto 
opravnou/klasifikační zkoušku vykonat do konce června 2021 a pak má právo se 
zúčastnit závěrečné zkoušky v termínu „Podzim2021“. 
 

1. Závěrečné zkoušky proběhnou ve třídě 3.NZ v oborech : 2351H/01 Strojní 
mechanik a 2352H/01 Nástrojař. 
 



2. Závěrečné zkoušky proběhnou:  
a) praktická zkouška – povinná pro všechny žáky 
b) ústní zkouška – stanovená ředitelem školy 
Písemná zkouška se v roce 2021 nekoná. 
 
Termíny:  
 
Praktické zkoušky:  2.6.2021 – 8.6.2021 
Ústní zkoušky:  17.6.2021  

 
Předseda:  Mgr. Drahomír Krbec 

 
 
 
Ředitelství školy si vyhrazuje možnost provedení změn tohoto dokumentu s ohledem 
na vývoj epidemiologické situace a s ohledem na vydání příslušných změn a doplňků 
metodik a vyhlášek MŠMT ČR.  
 
 
Hořovice, dne 22. března 2021 
 
       Ing. Vladimír KEBERT, CSc 
        ředitel školy 
 
 
 
 
 
        
 


		2021-03-22T13:33:01+0100
	Ing. Vladimír Kebert, CSc




