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Pokyn je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 
ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., zákon o zvláštních pravidlech pro 
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, s prováděcí 
vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 
2019/2020.  

čl. 1. Termíny konání maturitních zkoušek jaro 2020 

29. 5.    uzavření klasifikace 
29. 5.   pedagogická rada 
1. – 2. 6.  DT společné části MZ 
3. -  5. 6.   praktické zkoušky profilové části MZ 
8. - 12. 6.   studijní volno  
15. - 17. 6.   ústní zkoušky společné a profilové části MZ  

čl. 2. Právo konat maturitní zkoušku 2020 

1) Právo konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období v roce 2020 ve Střední zemědělské škole 
a Středním odborném učilišti chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí (dále jen škola) má žák, 
který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období. 

čl. 3. Podzimní termín maturitní zkoušky 2020 

1) Maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období v roce 2020 konají podle pravidel uvedených 
ve vyhlášce č. 232/2020 Sb. osoby, které podaly přihlášku pro jarní zkušební období roku 2020 a zároveň 
se přihlásí k jejich první opravné nebo první náhradní zkoušce, nebo opakují maturitní zkoušku nebo její 
část na základě rozhodnutí vydaného v řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 
32 zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020. 

2) Termín pro podání přihlášky k první opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy je pro podzimní 
zkušební období v roce 2020 nejpozději 25. července 2020. 

čl. 5. Složení maturitní zkoušky 

1) Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek 
profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního 
předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. 

čl. 6. Hodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky 

1) Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích 
zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum. 



2) Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola. 

3) Hranice úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech pro danou zkoušku 

4) Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. 

5) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí 
zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního 
předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek.  

6) V případě, že žák nekoná písemnou práci ve společné části, je hodnocen pouze z didaktického testu a 
ústní zkoušky;  

a) Do celkového hodnocení předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktické testu dvěma 
třetinami a hodnocení ústní zkoušky jednou třetinou.  

b) Do celkového hodnocení předmětu český jazyk a literatura se započítává didaktický test i ústní 
zkouška jednou polovinou; 

7) V případě, že žák již úspěšně vykonal písemnou práci ve společné části, je hodnocen ze všech dílčích 
zkoušek;  

a) Do celkového hodnocení předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou 
polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. 

b) Do celkového hodnocení předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí 
zkoušky rovným dílem. 

8) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 

9) Hodnocení povinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede 
Centrum do klasifikační stupnice prospěchu: 

1 - výborný, 
2 - chvalitebný, 
3 - dobrý, 
4 - dostatečný, 
5 - nedostatečný. 

10) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu: 

uspěl 

neuspěl 

11)  Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo 
stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

čl. 7. Hodnocení výsledků profilové části maturitní zkoušky 

1) Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek 
navrhuje ředitelka školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. 

2) Pravidla hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky jsou v příloze tohoto pokynu. 

čl. 8. Opravné a náhradní zkoušky 

1) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal 
neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák 
vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. 

2) Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu konání zkoušky ředitelce školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty 
může v závažných případech ředitelka školy prominout. 

3) Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo 
náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal.  

4) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze 
zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

5) První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním období.  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-232#f6810224


čl. 9. Praktická zkouška 

čl. 10. Závěrečná ustanovení 

1) Časový rozpis praktických a ústních zkoušek bude zpracován nejdéle do 25. 5. 2020. 

2) Organizačním zajištěním maturitních zkoušek je pověřen Ing. František Adamec, zástupce ředitelky školy. 

3) Za technickou organizaci praktických zkoušek odpovídá Ing. Jaroslav Hladík, vedoucí učitel praxe. 

 

 

 

Mgr. Yvona Bůžková 
ředitelka školy 


