Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.

Změny v maturitní zkoušce v termínu jaro 2021
1. Kdo maturitní zkoušku koná?
a. Současní žáci 4. ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí 4. ročníku (popř. úspěšně složili
všechny opravné/náhradní zkoušky do 31. března 2021).
b. Žáci opakující maturitní zkoušku, kteří si podali přihlášku v zákonem stanoveném
termínu.
2. Vysvědčení pro 4. ročníky za 2. pololetí školního roku 2020/2021.
a. Předává se nejpozději 21. května 2021.
3. Status žáka školy.
a. Žák, který úspěšně složí maturitní zkoušku, je žákem školy do dne, kdy je mu
předáno vysvědčení o maturitní zkoušce.
b. Žák, který nesloží úspěšně maturitní zkoušku, je žákem do 30. června 2021.
4. Opakování ročníku:
a. Ředitel školy může povolit opakování ročníku na žádost zletilého žáka současného 4.
ročníku.
b. Na opakování ročníku není právní nárok. Ředitel není povinen žádosti vyhovět.
5. Termíny konání maturitních zkoušek:
a. Didaktické testy v řádném termínu:
i. matematika + angličtina: 24. květen 2021;
ii. čeština: 25. květen 2021;
iii. zveřejnění výsledků: 7. červen 2021;
iv. u didaktických testů je navýšen čas (platí i pro žáky, kteří maturitu opakují).
b. Didaktické testy v mimořádném termínu (spádová škola):
i. matematika + angličtina: 7. červenec 2021;
ii. čeština: 8. červenec 2021;
iii. francouzština, španělština, ruština, němčina a matematika rozšiřující: 9.
červenec 2021.
c. Přihlašování k mimořádnému termínu (mimořádný termín je určen pro žáky, kteří
v době konání didaktického testu budou v karanténě z důvodu covid-19 nebo covid19pozitivní):
i. do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky.
ii. zveřejnění výsledků mimořádného termínu: 19. červenec 2021.
d. Profilové zkoušky se mohou konat po 1. červnu 2021.
6. Přihlašování k podzimnímu termínu (podzim 2021): do 23. července 2021.
7. Termín odevzdání četby k maturitní zkoušce se posouvá na 30. duben 2021.
8. Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z angličtiny jsou nepovinné – pouze
současné 4. ročníky, netýká se opakujících. Opakující žáci a žáci konající zkoušku
v náhradním termínu nemají na tuto úlevu nárok a zkoušku skládají povinně před
zkušební maturitní komisí.
a. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo neprospěje, neovlivní to celkové hodnocení
žáka na maturitní zkoušce.

b. Pokud žák chce tyto zkoušky konat, musí to oznámit písemně řediteli školy do 30.
dubna 2021. Pokud žák do 30. dubna 2021 neinformuje ředitele školy o tom, že chce
zkoušku konat, má se za to, že zkoušku konat nechce.
c. Tato úprava se týká pouze současných žáků 4. ročníku. Žáci opakující maturitní
zkoušku na ni nemají nárok a zkoušku konají.
9. Písemné (slohové) práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka a literatury:
a. Současné 4. ročníky tuto zkoušku nekonají.
b. Žáci loňského 4. ročníku tuto zkoušku nekonají.
c. Žáci opakující maturitní zkoušku z dřívějších let zkoušku konají.
d. Termín písemné práce z českého/cizího jazyka, témata a způsob hodnocení určí ředitel
školy.
10. Žáci zdravotnických a sociálních oborů – pouze současné 4. ročníky:
a. nemusí konat didaktické testy, pokud v období od 12. října 2020 do 17. května 2021
odpracovali (odpracují) nejméně 160 hodin v rámci nařízené pracovní povinnosti
nebo sami od sebe (na DPP, DPČ, dobrovolnictví) u:
i. poskytovatelů zdravotnické záchranné služby;
ii. poskytovatelů zdravotních služeb;
iii. orgánů ochrany veřejného zdraví;
iv. poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče;
v. poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením;
vi. poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem;
vii. poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (§ 48, 49,
50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb.);
viii. zařízení sociálních služeb;
ix. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
b. Tuto skutečnost musejí uvedení žáci doložit řediteli školy do 17. května 2021.
Způsoby dokládání:
i. pracovní povinnost, kterou nařizuje hejtman na základě krizového opatření:
potvrzení ze zařízení, kde žák pracovní povinnost vykonával;
ii. pokud žák pracoval na dohodu (DPP, DPČ): potvrzení z příslušného zařízení,
ve kterém bude uvedena forma vztahu (DPP, DPČ), období výkonu prací a
časový rozsah prací;
iii. dobrovolnictví: potvrzení o dobrovolnické činnosti s uvedením období
výkonu prací a časovým rozsahem prací;
iv. viz příloha k tomuto e-mailu.
c. Pokud žák vykonával činnost ve více zařízeních, doloží potvrzení ze všech
příslušných zařízení.
d. Výčet uznatelných zařízení:
i. orgány ochrany veřejného zdraví (např. hygienická stanice, pomoc
s trasováním apod.);
ii. poskytovatele zdravotnické záchranné služby (např. příjem tísňového
volání, pomoc výjezdové skupině apod.);
iii. poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (např. nemocnice –
ministerské, krajské, soukromé – podmínkou je, poskytování služeb lůžkové
péče (nelze uznat práci u praktického lékaře nebo v ambulancích); neznamená
to ale, že by žáci museli vypomáhat pouze u pacientů na lůžkách, lze uznat
například i výkon činností při zajištění testování či očkování osob;
iv. domov pro osoby se zdravotním postižením;
v. domov pro seniory;

vi. domovy se zvláštním režimem (např. pro osoby se sníženou soběstačností
z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových
látkách, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a dalšími typy
demencí);
vii. poskytovatele odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (podle §
48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb.);
viii. zařízení sociálních služeb dohledatelná v registru zařízení sociálních služeb;
ix. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
e. Hodnocení těchto žáků:
i. Žák, který požádá o prominutí didaktického testu, bude na vysvědčení
hodnocen známkou „uspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, a to
podle průměru z daného předmětu za 2. pololetí 1. až 3. ročníku a za 1.
pololetí 4. ročníku.
ii. Přesný přepočet stanoví výrok VII opatření obecné povahy.
f. Možnost prominutí didaktického testu se vztahuje pouze na současné 4. ročníky.
Na žáky, kteří zkoušku opakují nebo konají v náhradním termínu, se tato
možnost nevztahuje.
Frýdek-Místek 31. březen 2021
Mgr. Jiří Gajda
statutární zástupce ředitelky školy

