Změny v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek
Maturitní zkoušky (MZ)
4UZD, 2NSA, 2NSB, 3NSC
K maturitní zkoušce jde žák, který podal přihlášku k MZ a prospěl v I. pololetí koncového ročníku.
Žáci, kteří mají v I. pololetí z nějakého předmětu N nebo 5, mohou požádat ředitelku školy o
přezkoušení. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu ředitelky školy jana.porvichova@ssuar.cz
nejpozději do 14. 2. 2020. Do žádosti uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále
své jméno a příjmení, třídu.
Z maturitní zkoušky byly vypuštěny písemné práce z českého a cizího jazyka pro maturanty, kteří
řádně ukončili studium v r. 2021 a 2020. Pokud někdo opakuje písemnou práci z předchozích let
(2019, 2018, 2017), práci psát bude.
Termíny státních didaktických testů:
3. 5. 2021 matematika, angličtina
4. 5. 2021 český jazyk
5. 5. 2021 německý jazyk, ruský jazyk
Náhradní termíny pro žáky, kteří by se nemohli zúčastnit kvůli covidu, jsou 14. – 16. 6.
Zatím předpokládáme, že praktické a ústní maturitní zkoušky budou probíhat v řádných termínech.
Pokud by došlo ke změně, bude zveřejněna informace do 15. 3.

Závěrečné zkoušky (ZZ)
3TA, 3KC, 3UOA
K závěrečné zkoušce jde žák, který ve třetím ročníku prospěl v I. pololetí. Žáci, kteří mají v I. pololetí
z nějakého předmětu N nebo 5, mohou požádat ředitelku školy o přezkoušení. Žádost je nutno poslat
e-mailem na adresu ředitelky školy jana.porvichova@ssuar.cz nejpozději do 14. 2. 2020. Do žádosti
uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.
Ze závěrečné zkoušky byla vypuštěna písemná práce. To se týká pouze žáků, kteří řádně končí
studium v r. 2021. Pokud někdo opakuje písemnou práci z předchozích let (2020, 2019, 2018, 2017),
práci psát bude.
Zatím předpokládáme, že závěrečné zkoušky budou probíhat v řádných termínech. Pokud by došlo ke
změně, bude zveřejněna informace do 15. 3.
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