Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Souhrnné informace k ukončování pololetí a školního roku
2020/2021 pro 4. ročníky
(na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 15. února 2021
vypracoval Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy)

Kdo bude konat maturitní zkoušku?
V období jaro 2021 všichni žáci, kteří se řádně přihlásili k maturitní zkoušce a prospěli ze
všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března
2021. Dále všichni repetenti, kteří si podali přihlášku.

V období podzim 2021 žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního
roku 2020/2021, ale opravnou či náhradní zkoušku vykonali až po 1. dubnu 2021. Dále všichni
repetenti, kteří si podali přihlášku.

Kdo nebude konat maturitní zkoušku?
Žák, který v 1. pololetí školního roku 2020/2021 neprospěl nebo nebyl hodnocen a úspěšně
nesložil náhradní nebo opravnou zkoušku. Hodnocení z 2. pololetí školního roku 2020/2021
není rozhodné pro ukončení vzdělávání.

Vysvědčení za 2. pololetí
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům předáno poslední vyučovací
den posledního týdne před zahájením didaktického testu.

Co se stane, pokud žák 4. ročníku ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 neprospěje?
Nestane se nic. Pokud tento žák prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021, bude pouze na
jeho vůli, zda bude konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí
školního roku 2020/2021 nemají vliv na to, zda žák vykonal maturitní zkoušku a úspěšně
ukončil střední vzdělávání. Mohou však mít vliv na přijetí na vysokou školu.

Možnost opakování ročníku
Každý žák posledního ročníku může požádat o opakování ročníku. O opakování ročníku
může tedy požádat i žák, který prospěl v obou pololetích školního roku. O povolení opakování
ročníku rozhoduje ředitel školy po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů
uvedených v žádosti. Žák nemá právní nárok na vyhovění své žádosti (např. pokud ředitel

nemá volnou kapacitu v nižším ročníku daného oboru vzdělávání). O opakování ročníku
nemohou žádat ty osoby, které ztratily status žáka.
Status žáka školy anebo dokdy jsem žákem?
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní
zkoušku. Pokud žák nějakou část maturity nesložil, přestává být žákem školy 30. června 2021
tedy od 1. července 2021 není považován za žáka školy).

Didaktické testy
U didaktických testů se navyšuje časový limit:
•
•
•

český jazyk a literatura – o 10 minut (ze 75 na 85 minut);
cizí jazyk – o 10 minut (ze 100 na 110 minut);
matematika – o 15 minut (ze 120 na 135 minut).

Navýšení času platí pro jarní i podzimní termín.

Didaktické testy se konají:
•
•

3. května 2021 – matematika DT, anglický jazyk DT;
4. května 2021 – český jazyk a literatura DT.

Výsledky didaktického testu budou zpřístupněny Cermatem 14. května 2021. Ředitel školy
je zpřístupní žákům nejpozději následující den.

Žáci zdravotnických a sociálních oborů vzdělání s nařízenou pracovní povinností
Pokud žák v rámci covidového nasazení odpracoval alespoň 160 hodin (na základě krizového
zákona nebo na základě svého rozhodnutí, obojí) nutno doložit) u orgánů ochrany veřejného
zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb
lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u odlehčovacích sociálních
služeb v pobytové formě, u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc:
•
•

má nárok na navýšení počtu opravných termínů u didaktických testů – bude mít
jeden řádný a tři opravné termíny;
má možnost konat první opravný termín ještě v jarním zkušebním období 2021
(v mimořádném termínu – červen 2021) – přihláška do 18. 5. 2021. Mimořádný termín
se koná na spádové škole.

Co když bude žák v době řádného termínu covid-19 pozitivní nebo bude v karanténě?
Takovýto žák má nárok na mimořádný termín v období jaro 2021 (v červnu). Přihlašuje se do
18. 5. 2021. Mimořádný termín se koná na spádové škole.

Písemná (slohová) práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
Prvomaturanti (žáci, kteří k maturitě přistupují poprvé) zkoušku nekonají.
Žáci, kteří maturovali v období jaro 2020 a neměli povinnost konat tyto písemné práce,
zkoušku nekonají.
Ti, kdo měli maturovat v roce 2019 a dříve, a tuto zkoušku ještě nesložili, mají povinnost
konat písemnou (slohovou) práci.

Co když žák maturitu nesloží?
Přihlášky k podzimnímu termínu 2021 se podávají do 30. června 2021.

Důležité termíny (zestručněno na ty nejdůležitější)
31. březen 2021

– jmenování členů zkušebních maturitních komisí
- žák odevzdá seznam literárních děl pro jarní zkušební období
- MŠMT zveřejní kritéria hodnocení didaktických testů

2. května až 25. června 2021 – konání maturitních zkoušek (společná část, profilová ústní část)
14. května 2021

- výsledky didaktických testů z řádného termínu

18. května 2021

- termín pro podání přihlášek k mimořádnému termínu maturitní zkoušky

14. až 16. června 2021 – konání mimořádného termínu maturitní zkoušky – didaktických testů
23. června 2021
30. června 2021

- výsledky didaktických testů z mimořádného termínu
- termín pro podání přihlášek k podzimnímu termínu 2021 a odevzdání
seznamu děl pro termín podzim 2021.

Zpracoval: Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy

