
 

Informace o právech a povinnostech vyplývajících z 
dodatku k opatření obecné povahy 

V souladu s výrokem V. opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 čj. MSV) T-3267/2021-6 (dále jen 

dodatek”) informuje ředitelka školy žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku (dále jen 

„žáci”), a dotčené osoby o právech a povinnostech, které z tohoto dodatku k opatření obecné povahy ze dne 15. 

března 2021 čj. MSAA T-3267/2021-3 vyplývají. 

1) Navyšuje se počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou 

didaktického testu společné části, a to: 

a) žákům, 

b) osobám, které jsou přihlášeny ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021 nebo které se přihlásí ke konání této zkoušky v podzimním zkušebním období 

2021. 

Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou (nemůže 'tedy nastat situace, že by měl někdo 

čtyři opravné zkoušky). 

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním  zkušebním 

období 2021 a která u této zkoušky: 

a) neuspěla, nebo 

b) se z konání zkoušky omluvila v souladu se školským zákonem, se umožňuje konat opravnou nebo 

náhradní zkoušku v mimořádném termínu (ve dnech 7. — 9. července 2021). Ke konání zkoušky v 

mimořádném termínu jsou uvedené osoby (s výjimkou osob, které mají modifikovanou zkušební 

dokumentaci z důvodu přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky) automaticky 

přihlášeny. Pokud se uvedené osoby ke konání zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, jsou automaticky 

omluveny. 

2) Navyšuje se počet opravných termínů o jeden opravný termín u praktické zkoušky, a to: 

a) žákům, 

b) osobám, které jsou přihlášeny ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a osobám, 

které se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Počet opravných 

zkoušek se každému navyšuje pouze jednou (nemůže tedy nastat situace, že by měl někdo čtyři opravné 

zkoušky). 

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která u této 

zkoušky: 

a) neuspěla, nebo 

b) se z konání zkoušky omluvila v souladu se školským zákonem, se umožňuje konat opravnou nebo 

náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanoví ředitel školy tak, aby se zkouška 

konala nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů od „řádného” termínu, nejpozději však 27. srpna 2021. Ke 

konání zkoušky v mimořádném termínu musí uvedená osoba podat písemnou přihlášku na mail 

zwanzgerova@trivis.cz, a to do 3 pracovních dnů ode dne, 

a) kdy měla zkoušku konat, pokud ji nekonala, 

b) kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konala. 

 

 



 

3) Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí  

o vyloučení z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze podat do 2. listopadu 2021 „ 

Výše uvedené informace nenahrazují právně závazný text dodatku, který je v úplném znění k dispozici na desce 

  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dostupné online na  

https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska). 
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