Střední průmyslová škola elektrotechnická
Praha 10, V Úžlabině 320

Informace ŘŠ na základě Opatření obecné povahy ze dne 28. 4. 2021
Ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické, Praha 10, V Úžlabině 320, informuje na základě
Opatření obecné povahy (dále také „OOP“) ze dne 28. 4. 2021, kterým Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy aktualizovalo OOP č. j. MSMT-3267/2021-6, o úpravě počtu opravných termínů
u didaktických testů a praktických zkoušek konaných v roce 2021.
1. Osobě, která již není žákem školy a která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné
části maturitní zkoušky (dále jen „SČMZ“) v jarním zkušebním období 2021 nebo která se
teprve přihlásí ke konání SČMZ v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet
opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou
didaktického testu společné části maturitní zkoušky.
Žákovi posledního ročníku vzdělávání, který je přihlášen ke konání povinné zkoušky společné
části maturitní zkoušky (dále jen „SČMZ“) v jarním zkušebním období 2021 nebo který se
teprve přihlásí ke konání SČMZ v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet
opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou
didaktického testu společné části maturitní zkoušky. Navýšení se týká pouze didaktických
testů.
Žákovi se tímto celkový počet opravných zkoušek u didaktických testů navyšuje na tři opravné
zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému žákovi navyšuje pouze jednou. Tzn., že
žákovi, kterému byl navýšen počet opravných zkoušek v jarním období, se již nenavyšuje při
přihlášení v podzimním termínu.
2. Osobně, která již není žákem školy a která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné
maturitní zkoušky SČMZ v jarním období 2021 a která u této zkoušky neuspěla, se umožňuje
konat opravnou zkoušku v mimořádném termínu, tedy ve dnech 7. až 9. července 2021.
Žákovi, který je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné maturitní zkoušky SČMZ
v jarním období 2021 a který u této zkoušky neuspěl, se umožňuje konat opravnou zkoušku
v mimořádném termínu, tedy ve dnech 7. až 9. července 2021.

3. Osoba, která již není žákem školy nebo žák, který se k opravné zkoušce konané v mimořádnému
termínu nedostaví, je automaticky omluven(a).
4. Osoba, která již není žákem školy nebo žák s přiznaným uzpůsobením podmínek zařazených
do skupiny 2 a 3, potvrdí písemně svůj zájem o konání opravné zkoušky v mimořádném termínu
ředitelce školy do 2 dnů od obdržení výsledků zkoušky (didaktického testu). Pokud tato osoba
nebo žák písemně svůj zájem nepotvrdí, nemůže konat zkoušku v mimořádném termínu.
5. Období pro konání praktické maturitní zkoušky (dále jen „PMZ“) v podzimním zkušebním
období 2021 se prodlužuje do 13. října 2021.
6. Žákovi, který konal praktickou maturitní zkoušku v období od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021,
se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín. Počet opravných termínů se
navyšuje o jeden opravný termín také žákovi, který se teprve přihlásí k PMZ v podzimním
zkušebním období 2021. Celkový počet opravných zkoušek PMZ je tři. Počet opravných
zkoušek se každému žákovi navyšuje pouze jednou. Tzn., že žákovi, kterému byl navýšen
počet opravných zkoušek v jarním období, se již nenavyšuje při přihlášení v podzimním
termínu.
7. Žákovi, který konal PMZ v jarním zkušebním období 2021 a který neuspěl u této zkoušky,
se umožňuje konat opravnou zkoušku v mimořádném termínu.
8. Mimořádný termín stanoví ředitelka školy tak, aby se zkouška konala v jarním zkušebním
období nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy žák měl konat PMZ, nejpozději
však do 27. srpna 2021.
9. Žák, který konal nebo měl konat PMZ v jarním zkušebním období 2021 a u této zkoušky
neuspěl nebo ji nekonal a byl ředitelkou školy omluven, podává písemnou přihlášku na
mimořádný termín PMZ ředitelce školy do tří pracovních dnů ode dne, kdy se
o hodnocení PMZ dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise.
10. Výše uvedené platí obdobně i pro náhradní zkoušku, tj. pro případy, kdy se žák ke zkoušce
nedostavil, v zákonné lhůtě se omluvil a omluva mu byla ředitelkou školy uznána.
11. Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku PMZ nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení
z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze podat do 2. listopadu 2021.

V Praze dne 17. 5. 2021

PhDr. Romana Bukovská v. r.
ředitelka školy

