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Pokyn ředitele školy
školní rok č. 15-2020/2021
Navýšení počtu opravných zkoušek – didaktické testy, praktická odborná
zkouška
Tento pokyn vyplývá ze zveřejněného „Opatření obecné povahy“, které stanoví navýšení počtu
opravných zkoušek vydaného MŠMT dne 28. dubna 2021 č. j.: MSMT-3267/2021-6.
Žáci, kteří jsou přihlášeni ke konání didaktických testů nebo k praktické zkoušce profilové části, nebo
kteří se z konání v řádném termínu omluví, budou mít navýšený počet opravných zkoušek ze dvou na
tři.
Platí následující pravidla:
 toto navýšení počtu opravných zkoušek se týká všech osob přihlášených k jarnímu zkušebnímu
termínu 2021, kteří neuspějí u didaktických testů nebo praktické odborné zkoušky, ať jsou žáky
současného 4. ročníku, nebo maturitní zkoušku opakují, (totéž bude platit pro maturanty, kteří
se přihlásí ke konání zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021)
 maturanti, kteří neuspějí z didaktických testů státní části, budou automaticky CERMATEM
přihlášeni k mimořádnému termínu maturitních zkoušek, který je stanoven na 7. - 9. července
2021 a proběhne na spádové škole (nikoli na naší)
 maturanti, kteří neuspějí z praktických zkoušek profilové části, se musí přihlásit k mimořádnému
termínu řediteli školy nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky (v případě, že se zkoušky
nezúčastní a omluví se řediteli školi) nebo od oznámení výsledku zkoušky (v případě, že
neprospějí); mimořádný termín této zkoušky stanovil ředitel školy na 28. června 2021 pro obor
Obchodní akademie (denní a dálkové studium) a Ekonomické lyceum
 maturanti, kteří se nezúčastní mimořádného termínu didaktických testů státní části mají tuto
neúčast automaticky omluvenou a termín jim nepropadá
 pokud se maturant, který se nezúčastní mimořádného termínu praktických zkoušek profilové
části, omluví ze závažných důvodů řediteli školy, termín mu nepropadne
 případné další opravné termíny koná maturant v období řádných podzimních a jarních
maturitních období
 počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou (tj. maturantovi, kterému bude
počet opravných zkoušek u daného didaktického testu navýšen v jarním zkušebním období, již
nebude znovu navýšen počet opravných zkoušek v podzimním zkušebním období).
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