
NFORMACE PRO MATURANTY TRIVIS – SŠV TŘEBECHOVICE POD OREBEM, 

s.r.o.  

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA DLE OPATŘENÍ MŠMT VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 

(č.j. MSMT – 3267/2021-1)   

 

KDO MŮŽE KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKU 

• Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 4. ročníku denního studia a 3. ročníku 

dálkového studia, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního 

roku 2020/2021 a je přihlášen k řádnému termínu maturitní zkoušky.  

• Ten, kdo je přihlášen k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky ve školním 

roce roce  2020/2021.  

• Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitelka školy termín konání opravné 

nebo náhradní (= doplňkové) zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.  

: Požádá-li o to žák, umožní ředitelka školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do   

 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat   

  řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  

= žák musí o vykonání zkoušky písemně požádat (formulář žádosti je na webových  

   stránkách školy a v příloze této informace) 

= písemnou žádost odevzdá v sekretariátu školy k zaevidování, o svém rozhodnutí  

   informuje třídního učitele  

                   : Opravná a náhradní zkouška (= doplňková) podle věty druhé a třetí je komisionální.     

                        (ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije) 

 

• 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 (= doplňková) podle věty druhé a třetí je komisionální.     

                        (ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije) 

 

DIDAKTICKÉ TESTY  

• V jarním a podzimním zkušebním období 2021 jsou časy pro konání DT navýšeny. 

: český jazyk a literatura 85 minut (časové navýšení o 10 min.),  

: cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu   

  ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (časové navýšení o 10 min.),  

: matematika 135 minut (časové navýšení o 15 min.).  

 

OMLUVA Z MZ Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 nebo NAŘÍZENÉ KARANTÉNY  

• Žák, který je přihlášený ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky (=didaktické testy) 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 ředitelce školy, ve které měl 

konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; ředitelka školy předá informaci o 

omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 

informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021.  

• Mimořádné termíny jsou určeny na dny 14.-16.června 2021 a konají se na školách, které 

určí Cermat.  

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  



• Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 se 

prodlužuje do 25. června 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky, kterou lze konat do 27. srpna 2021.  

: již určené termíny pro žáky TRIVIS – SŠV Třebechovice pod Orebem, s.r.o. se nemění 

• Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitelka školy.  

• SLOŽENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ TRIVIS – SŠV Třebechovice pod Orebem, s.r.o. 

: Praktická zkouška z odborných předmětů – písemná forma zkoušky, 

: Český jazyk a literatura – ústní zkouška,  

: Cizí jazyk (AJ  x  NJ) – ústní zkouška, 

: Právo – ústní zkouška, 

: Integrovaný záchranný systém  – ústní zkouška.  

• Písemné práce z ČJL a cizího jazyka se nekonají.  

: Týká se maturantů pro řádný termín ve šk. roce 2020/2021 a maturantů ze školního   

   roku 2019/ 2020, kteří konali řádný termín dle zákona č. 135/2020 Sb..  

: To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených  

   žáků.  (ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije)  

 

ZMĚNY V PROFILOVÝCH ZKOUŠKÁCH  

• Ředitelka školy může ve školním roce 2020/2021 upravit maturitní seznam literárních děl a 

kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a 

literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79 odst. 3 školského 

zákona určila a zveřejnila.  

: ČJL denní, dálkové studium - zůstává nezměněno,  

: AJ denní studium – úprava počtu témat pro ústní zkoušku (viz příloha č. 1),  

: AJ, NJ dálkové studium – zůstává nezměněno. 

• Ředitelka školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob 

konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu 

hodnocení.   

: PZOP denní, dálkové studium - zůstává nezměněno 

• Takové změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky musí ředitelka školy zveřejnit 

nejpozději 15. února 2021 na webových stránkách školy a seznámit s nimi žáky.   

: změny v profilových zkouškách MZ jsou součástí tohoto dokumentu – příloha č. 1,  

  „Maturitní témata z anglického jazyka pro obor vzdělání 68-42-M/ 01 Bezpečnostní  
  činnost, ze dne 4. února 2021“ 
: změny v profilových zkouškách MZ budou zveřejněny v sekcích „Aktuality,  

  Maturitní zkouška“,  

: současně se zveřejněním změn v profilových zkouškách MZ na webových stránkách  

  budou žáci písemně na tyto změny upozorněni informací od třídních učitelů a dále  

  prokazatelně písemnou zprávou v systému Bakalář – Komens (zpráva pro žáky  

  s kopií  pro třídní učitele a s kopií pro rodiče). 

 

ŽÁDOST ŽÁKA O OPAKOVÁNÍ 4. ROČNÍKU  

• Může nastat situace, kdy žák sice bude připouštěn k maturitní zkoušce, ale na konci 

posledního ročníku neprospěje a bude chtít poslední ročník opakovat. V takovém případě se 

stanovuje, že pokud ředitelka školy žádosti žáka o opakování ročníku vyhoví dle stávající platné 

legislativy, důsledkem je, že případné již vykonané zkoušky či části maturitní zkoušky se anulují 

a žákovi nevzniká právo na konání opravného nebo náhradního termínu v budoucnu.  

= výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se  

    zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.  

   



VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/ 2021   

• Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z 

předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.  

   

• Žáci budou vzděláváni dle standardního učebního plánu daného ročníku. Při prezenční výuce  

budou vybrané učební hodiny z předmětů informatika, tělesná výchova věnovány konzultacím 

a rozšiřující přípravě k maturitní zkoušce. 

  

  

 

 

 

Třebechovice pod Orebem, 5. února 2021    Mgr. Stanislava Šůlová  

                 ředitelka školy  

 

 

 

Přílohy:   

 

Příloha č. 1 – Maturitní zkouška – šk. rok 2020/ 2021, Cizí jazyk, ze dne 4. února 2021  

Příloha č. 2 – Žádost o náhradní zkoušku za 1. pololetí šk. roku 2020/ 2021   

Příloha č. 3 - Žádost o opravnou zkoušku za 1. pololetí šk. roku 2020/ 2021    



Příloha č. 1 

 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.  

Heldovo náměstí 231 , 503 46 Třebechovice pod Orebem 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA – šk. rok 2020/ 2021 

Cizí jazyk 

Obor vzdělání: Bezpečnostní činnost 68 – 42 – M/ 01  Anglický jazyk 

 

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou 

dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, 

ve kterém se žák vzdělává.  

Úprava dle „Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky“ č.j. MSMT - 3267/2021-1 spočívá 

ve změně počtu témat pro ústní zkoušku z anglického jazyka v profilové části maturitní zkoušky 

denního studia oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Ostatní již zveřejněná 

kritéria zůstala nezměněna. 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

Ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví  

• pro denní studium obor vzdělání „Bezpečnostní činnost“ 68 – 42 – M/ 01 - 20 témat.  

Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

 

 

Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka ve šk. roce 2020/2021 

1. Everyday life – my daily programme 

2. Shopping, services 

3. Work and jobs, future career 

4. Travelling and transport 

5. Free time and hobbies 

6. Health and diseases 

7. Housing and living 

8. Nature, protection of the environment, global changes of the climate 

9. Food, healthy diet, eating habits 



10. My family and social life 

11. Education and my school 

12. Sports and games 

13. Culture and entertainment – theatre, cinema, art exhibitions, concerts 

14. My region and the place where I live 

15. The Czech Republic and Prague 

16. The United Kingdom and London 

17. The USA and interesting places 

18. Holidays and festivals in the CR and English speaking countries 

19. The English speaking countries – Canada, Australia, New Zealand 

20. Police and its activities  

Zpracovaly: Mgr. Jana  Hromková, Mgr. Simona Lášková  

Třebechovice po Orebem, 04.02.2021                    Mgr. Stanislava Šůlová,v.r. 

         ředitelka školy 

 

  



Příloha č. 2  

 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.  

Heldovo náměstí 231 , 503 46 Třebechovice pod Orebem 

OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c vložka 21588   

                     tel.: 495 593 074       E-mail: trebechovice@trivis.cz         IČO 274 82 073 

                 č. smlouvy:………………... 

 

 

Žádost o náhradní zkoušku za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………… Třída: ……………  

    

Datum a místo narození: ……………………………………………………………….  

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Žádám o povolení náhradní zkoušky v předmětu: …………………………………………… 

Z důvodu: ……………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..  

Přílohy: …………………………………………………………………………………. 

 

V ………………………… dne: …………….                  ………………………………..  

              podpis zákonného zástupce –  

                     podpis zletilého žáka/žákyně  

 

Vyjádření ředitelky školy:  

Ředitelka školy   POVOLUJE – NEPOVOLUJE   vykonání náhradní zkoušky v termínu  

do 31.03.2021. 

Tato náhradní zkouška je komisionální - viz Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky“ č.j. 

MSMT - 3267/2021-1. 

 

Třebechovice pod Orebem, dne:……………          ………………………………..  

               podpis ředitelky školy   



Příloha č. 3  

 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.  

Heldovo náměstí 231 , 503 46 Třebechovice pod Orebem 

OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c vložka 21588   

                     tel.: 495 593 074       E-mail: trebechovice@trivis.cz         IČO 274 82 073 

                 č. smlouvy:………………... 

 

Žádost o opravnou zkoušku za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………… Třída: ……………  

    

Datum a místo narození: ……………………………………………………………….  

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Žádám o povolení opravné zkoušky v předmětu: …………………………………………… 

Z důvodu: ……………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..  

Přílohy: …………………………………………………………………………………. 

 

V ………………………… dne: …………….        ………………………………..  

              podpis zákonného zástupce –  

                     podpis zletilého žáka/žákyně  

 

Vyjádření ředitelky školy:  

Ředitelka školy   POVOLUJE – NEPOVOLUJE   vykonání náhradní zkoušky v termínu  

do 31.03.2021. 

Tato opravná zkouška je komisionální – viz Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky“ č.j. 

MSMT – 3267/2021-1. 

 

Třebechovice pod Orebem, dne:……………          ………………………………..  

               podpis ředitelky školy   

 


