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Změny v maturitách v roce 2021 - v souvislosti s Covidem
Maturitní zkouška se koná ze dvou částí - společné a profilové. Úpravy se týkají obou
částí.

SPOLEČNÁ ČÁST
Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve
dnech 3. – 5. května 2021.
U didaktických testů se prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého
jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
U didaktických testů bude také mimořádný termín pro ty žáky, kteří se nemohli se
k řádnému termínu didaktických testů dostavit kvůli karanténě či nemoci spojené
s covid-19.
Mimořádný termín bude také pro ty, kteří didaktický test nesloží a během epidemie
pracovali povinně či dobrovolně v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální
služby.

PROFILOVÁ ČÁST
Český jazyk a literatura
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části
maturitní zkoušky byly zrušeny. Konat se tedy bude z jazyků pouze ústní zkouška.
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl nejpozději do 31. 3. 2021
Ostatní informace: https://www.spssol.cz/maturity/

Praktická zkouška z odborných předmětů
• Maturitní práce
Termín odevzdání maturitní práce nejpozději do 30. 4. 2021.
V maturitní práci není povinná část CAM dokumentace. Na základě pokynů
vedoucího prácem je nahrazena v odpovídajícím rozsahu technologickými dazy
zpracovanými jinými postupy (např. ruční technologické postupy, ruční seznamy
operací a popis použitých technologických postupů pro vybrané součásti, ručně psané
NC kódy, ruční výpočet strojního času apod. Rozhodne-li se žák CAM dokumentaci
zpracovat, drží se původního znění bodu 6.1. Pravidel pro mat. práce pro rok 20202021 vyvěšench na stránkách školy v sekci Maturity.
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https://www.spssol.cz/wordpress/wpcontent/blogs.dir/1/files/Pravidla_pro_Mat.prace_pro_rok_2020-2021.pdf

• Písemná praktická zkouška
Strojírenství
Zaměření Počítačová podpora konstruování a Počítačová podpora výroby:
Zkouška bude mít 3 části zaměřené na problematiku: SPS, STT a CAD v celkovém
rozsahu 6 vyučovacích hodin.
Zkrácené dálkové studium
Zkouška bude mít 2 části zaměřené na problematiku: SPS a STT v celkovém rozsahu
4 vyučovacích hodin.
Zpracování usní, plastů a pryže
Zkouška bude mít 2 části zaměřené na problematiku: SPT a KVF v celkovém rozsahu
5 vyučovacích hodin.

• Profilová zkouška z odborných předmětů (ústní forma)
Opakovací témata byla aktualizována s ohledem na současnou situaci k 15.2.2021
Strojírenství:
Zaměření Počítačová podpora konstruování a Počítačová podpora výroby:
Předměty SPS a STT
Zkrácené dálkové studium zaměření PPK: Předměty SPS a STT
Zpracování usní, plastů a pryže: Předměty SPT a KVF
https://www.spssol.cz/maturity/

V Olomouci dne 15. 02. 2021

Mgr. Karel Neumann
ředitel školy
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