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Pionýrů 2806, 434 01  Most 

Pokyny k profilové maturitní zkoušce 
 JARO 2021 

V den praktických zkoušek se žáci dostaví v 7.45 hodin do školy. 

Praktické zkoušky pro jednotlivé třídy se uskuteční ve dnech: 

• SČ 4 – 26.04.2021 – učebna číslo 10, 27.04.2021 – učebna číslo 26 (dle rozvrhu konání 

zkoušky) 

• IT 4 – 28.04.2021 – učebna číslo 20 

• VČ 4 29.04.2021 – učebna číslo 20 

V den zahájení ústních maturitních zkoušek se dostaví všichni maturanti dané třídy nejpozději   

15 minut před konáním první maturitní zkoušky: 

• IT 4 – 01.06.2021 – 02. 06.2021 – učebna číslo 26  

• SČ 4 – 03.06.2021 – učebna číslo 26 

• VČ4 – 07.06.2021 – 08.06.2021 – učebna číslo 26 

 

Příprava na zkoušku, zkouška, hodnocení – viz. vyvěšené jmenné seznamy zkoušených 

ŽÁDÁME MATURANTY, ABY SE PODLE NICH ŘÍDILI A DOSTAVOVALI SE VČAS! 

Další organizační pokyny: 

- Maturanti a členové zkušebních komisí se dostaví ve společenském obleku; 

- maturanti s sebou budou mít platný občanský průkaz; 

- výsledky ústních zkoušek oznámí zkušební komise maturantům v den konání zkoušky, výsledky 

didaktických testů zveřejní CERMAT nejpozději do 07.06.2021; 

- k ústní zkoušce se dostaví i ti maturanti, kteří nevykonají úspěšně písemnou zkoušku státní 

části MZ (didaktický test); 

- pokud žák odstoupí po zahájení některé zkoušky, je hodnocen stupněm pět; 

- předání maturitního vysvědčení žákům tříd: 

• IT 4 se uskuteční dne 08.06.2021 v učebně č. 5 od 9.00 hodin,  

• SČ 4 se uskuteční dne 09.06.2021 v učebně č. 5 od 9.00 hodin, 

• VČ 4 se uskuteční dne 14.06.2021 v učebně č. 5 od 9.00 hodin. 

Žádosti o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle 

nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV 

zpřístupní výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři. 

Žák má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravné zkoušky společné části (tzv. státní část 

MZ) lze konat v pěti následujících letech po ukončení studia na střední škole. 

 

V Mostě dne 22.03.2021      Mgr. Jana Synková 
           ředitelka školy 

http://www.interdact.cz/home.htm

