
MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2021  

NOVÉ TERMÍNY  

 
Dle Opatření obecné povahy č.j. MSMT – 3267/2021-3 se mění termíny konání maturitních 

zkoušek ve školním roce 2021/2022.  

 

Termíny pro žáky maturitních ročníků Trivis – SŠV Třebechovice pod Orebem, s.r.o. 
 

ŘÁDNÝ TERMÍN  A  OPRAVNÉ TERMÍNY 

do 30.dubna  žák odevzdá vlastní seznam literárních děl pokud nahlásil, že bude konat  

dobrovolnou ústní zkoušku 

 ž á k písemně potvrzuje ŘŠ, že bude konat 

dobrovolnou ústní zkoušku 

týká se ČJL, AJ/ Nj 

 

26.dubna Písemná práce z AJ – 8,00 hod.  

Písemná práce z ČJL – 10,00 hod. 

Opravný termín 

 

28.dubna  

8,00 hod. 

Praktická zkouška z odborných předmětů 4.A, 4.B, D 3.A 

 

24.-26.května Didaktické testy – ČJL, AJ, MA 4.A, 4.B, D 3.A 

24.května Matematika – 8,00 hod. 135 min. 

 Anglický jazyk – 13,30 hod. 110 min. 

25.května Český jazyk a literatura- 8,00 hod. 85 min. 

26.května Německý jazyk – 13,00 hod. 110 min. 

   

7.června Zpřístupnění výsledků didaktických testů 

ředitelům škol, řádný termín  

Cermat 

 

1.-3. června  Ústní profilové zkoušky 4.B 

4. června  Ústní profilové zkoušky D 3.A 

14.-16. června Ústní profilové zkoušky 4.A 

   

 

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN 

7.-9.července Didaktické testy – ČJL, AJ, MA Ž á k, který se z řádného termínu 

omluví z důvodu onemocnění 

Covid – 19 nebo z důvodu 

nařízené karantény 

do 19.července Zpřístupnění výsledků didaktických testů 

ředitelům škol, mimořádný termín  

Cermat 

 

Dobrovolná ústní zkouška z Českého jazyka a literatury, z Cizího jazyka  

 

- žákovi, který nevykonal úspěšně tyto zkoušky nebo je nekonal, ale všechny ostatní povinné 

zkoušky vykonal úspěšně, ŘŠ vystaví vysvědčení o maturitní zkoušce  

- žák má právo, v případě že neuspěje u dobrovolných zkoušek z ČJL, AJ/ NJ, konat opravné či 

náhradní zkoušky 

- po úspěšném vykonání opravné či náhradní zkoušky ŘŠ vystaví žákovi nové vysvědčení o 

maturitní zkoušce, původní vysvědčení o maturitní zkoušce žák vrátí. 

 

Třebechovice pod Orebem, 22.března 2021     Mgr. Stanislava Šůlová 

                  ředitelka školy  


