ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2021
(na základě OOP č. j. MSMT-3267/2021-3)
MZ se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,
pokud úspěšně složí obě části maturitní zkoušky.
SPOLEČNÁ ČÁST
-

-

Český jazyka a literatury + Anglický jazyk nebo Matematika
forma: DIDAKTICKÝ TEST
ČJL 85 minut, AJ 110 minut, MA 135 minut (v případě PUP na základě posudku z PPP dochází
k adekvátnímu navýšení času)
termín:
MA: 24. 5. 2021, 8:00
AJ: 24. 5. 2021, 13:30
ČJ: 25. 5. 2021, 8:00
výsledky DT budou 7. 6. 2021
DT se hodnotí slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
hodnocení „uspěl (a)“ není podmínkou pro připuštění žáky k profilovým zkouškám, ale
podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení
náhradní termín DT – 7. a 8. července 2021 – pro případy onemocnění COVID-19 nebo z důvodů
nařízené karantény (nutno žádat ředitele školy s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané
zkoušky v řádném termínu)

PROFILOVÁ ČÁST
Profilová část zkoušky je od školního roku 2020/2021 plně v kompetenci ředitele školy. Témata (DVK
a technologie) a seznam literatury (ČJL) je vyvěšen na stránkách školy v sekci Dokumenty. Vyučující
jednotlivých maturitních předmětů profilové části seznámí maturanty podrobněji s obsahem zkoušek
a s kritérii hodnocení.
-

-

Český jazyka a literatury + Anglický jazyk - forma: ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Dějiny výtvarné kultury + Technologie + Praktická zkouška – forma: ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Ústní zkoušky na SUPŠ UH – 7. – 11. června 2021
ÚSTNÍ ZKOUŠKA ČJL
interpretace uměleckého textu, podrobný literárně historický kontext literárního díla a jazyková
část (pravopisná analýza)
20 minut příprava, 15 minut ústní zkouška

-

vychází ze žákova seznamu literárních děl – žák vybírá ze školního seznamu a odevzdá řediteli
školy do 30. dubna 2021 (původně 30. března 2021)
žák losuje pracovní list, jehož součástí je umělecký text a jazyková část
hranice úspěšnosti 13 bodů z 28

-

ÚSTNÍ ZKOUŠKA AJ
4 části, 20 minut příprava, 15 minut ústní zkouška
hranice úspěšnosti 44% (18 bodů z 39)

Žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním
zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z ČJL a AJ. Žák se však může rozhodnout, že tyto
zkoušky vykoná (a to buď jen zkoušku z ČJ, nebo AJ, případně obě).
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na
maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen a zůstává tedy jen výsledek DT.
Pokud se žák rozhodne ústní zkoušku z AJ či ČJL vykonat, PÍSEMNĚ o tom informuje ředitele školy,
a to nejpozději do 30. dubna 2021. K oznámení svého rozhodnutí řediteli lze použít formulář, který
je součástí tohoto dokumentu.
Rozhodnutí doručte osobně, poštou na adresu školy nebo naskenovaný s podpisem e-mailem na
gabrhelikova@supsuh.cz do 30. 4. 2021.
Harmonogram pro 4. ročníky – 2. pololetí šk. roku 2020/2021
konec výuky 4. ročníků

28. dubna 2021

pedagogická rada

29. dubna 2021

oznámení řediteli o konání ústní MZ z ČJ, AJ

do 30. dubna 2021

odevzdání seznamu četby do ČJL řediteli
vysvědčení

30. dubna 2021 - předáno bude žákům osobně
zároveň s maturitním vysvědčením

praktická maturitní práce

3. 5. – 28. 5. 2021

odevzdání praktické maturitní práce

do 28. 5. 2021 (změna oproti zadáním MP)

didaktické testy

24. a 25. 5. 2021

Svatý týden

31. 5. – 4. 6. 2021

ústní maturitní zkoušky

7. – 11. 6. 2021

slavnostní předávání maturitních vysvědčení

17. 6. 2021

Uherské Hradiště, 16. 3. 2021

Ivo Savara, ředitel školy
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OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE
(JARO 2021)

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Třída, obor:

Zúčastním se ústní maturitní zkoušky z
Anglického jazyka
Českého jazyka a literatury
(nehodící se škrtněte)

Datum a podpis žáka

(datum odevzdání oznámení musí být nejpozději 30. 4. 2021)

