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R O Z H O D N U T Í 

ředitele TRIVIS – Střední školy  veřejnoprávní  Karlovy Vary, s.r.o. ,  

 
č. 3/2021 

ze dne 01.02.2021 

 

ve věci průběhu výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

pro závěrečné ročníky vzdělávání oborů vzdělávání 68-42-M/01 a 68-42-L/51 

 

   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4  

písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.  

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje: 

 

Maturitní zkouška 

1) Žák, který je ve školním roce 2020/201 žákem posledního ročníku oboru vzdělávání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl 

v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

2) Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo 

náhradní zkoušky. Přesný termín bude žákům sdělen nejpozději do 28.02.2021. 

3) Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní 

zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 

2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. 
Opravná a náhradní zkouška je komisionální.  

4) Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví 

z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, 

může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této 

zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 

2021. Mimořádný termín MZ se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které určí 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat řádný 

termín zkoušky společné části maturitní zkoušky, zašle žákovi pozvánku ke konání této zkoušky 

v mimořádném termínu. 

5) Na základě doporučení MŠMT rozhodla ředitelka školy, že se v rámci 2. pololetí výuka zaměří 

pouze na maturitní předměty a případně odbornou praxi (pouze pokud to aktuální situace dovolí). 

6) Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořenou pouze z hodnocení předmětů, 

které budou v tomto pololetí vyučovány.  

Ředitelka tímto vydává rozhodnutí o „nevyučovaných“ předmětech: 

Pro třídy 3DA – SZ, BČ, KR 

Pro třídy 4A a 4B – AJ začátečníci, NJ začátečníci, D, SZ, MA – pokud se žák nepřihlásil 

k maturitní zkoušce z MA, TV, INF, BČ, KR - pokud se žák nepřihlásil k maturitní zkoušce z KR, 

PN, PSY, SE – pokud se žák nepřihlásil k maturitní zkoušce z SE. 

 

 

 

         _________________________ 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 


