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Stanovení opravného termínu praktické zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky 

podle §5 odst. 1 a 2 Vyhl. č. 47/2005 Sb. v platném znění 

§5 Opravné zkoušky a náhradní zkoušky 

(1) Termíny opravných zkoušek4) stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek4) stanoví zkušební komise, a 

to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce 

před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 

případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka7), může po dohodě se žákem stanovit termín 

náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. 

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo 

náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním 

zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. 

června příslušného školního roku. 

 

Opatření obecné povahy – maturitní zkouška 

Opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č.j. MSMT-3267/2021-3, ve znění opatření obecné povahy ze 
dne 14. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-4 a ve znění opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021, č. j. 
MSMT-3267/2021-6 

XXXIII.  

1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období a) od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021, nebo 
b) od 6. srpna do 27. srpna 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé 
praktické zkoušky, ke které je přihlášena; počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické 
zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 
2021. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu 
konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, se navyšuje počet 
opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se 
každému navyšuje pouze jednou.  

2. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u 
této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání této zkoušky, se umožňuje konat 
opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.  

3. Mimořádný termín stanoví ředitel školy pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku v 
období od 19. dubna do 5. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v jarním zkušebním období, a to nejdříve po 
uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou zkoušku, nejpozději však 
27. srpna 2021; pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku v období od 6. srpna do 27. srpna 
2021 tak, aby se zkouška konala v podzimním zkušebním období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů 
ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou zkoušku.  

XXXIV.  

1. Osoba podle výroku XXXIII. bodu 2 podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky 
řediteli školy  

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,  

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní 
komise, pokud ji konala,  
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c) do 10. května 2021 v případě, že měla konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021, ale 
nekonala ji,  ze dne 14. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-4 a ve znění opatření obecné povahy ze dne 28. 
dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-6 12  

d) do 10. května 2021 v případě, že konala praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021 a dozvěděla se o 
hodnocení této zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise do 5. května, jinak platí písmeno b).  

 

 

Podle §5 odst. 1 a 2 Vyhl. č. 47/2005 Sb. v platném znění stanovuji termín opravné praktické 
zkoušky profilové části maturitní zkoušky na 28. června 2021. 

7:30 – zahájení, organizace, losování 

8:00 – začátek praktické zkoušky 

Délka zkoušky: 7 hod. (žáci s PUP mají navýšenu délku o jednu hodinu na 8 hod.) 

 

 

       

V Lipníku nad Bečvou dne 14.6.2021 
 
 
 
 
Mgr. Michael Tesař 
Ředitel školy 
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