
 

Rozhodnutí ředitelky školy o odlišném způsobu konání, délce a hodnocení 

praktické maturitní zkoušky  

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

AKTUALIZACE ÚDAJŮ V SOULADU S OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY  

(Č. j.: MSMT-3267/2021-3, ze dne 15. 3. 2021): zvýrazněné změny. 

V souladu s Opatřením obecné povahy (Č. j.: MSMT-3267/2021-1) ze dne 29. ledna 2021                           

o MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH konaných ve školním roce 2020/2021, rozhodla ředitelka školy    

o odlišném způsobu konání, délce a hodnocení praktické maturitní zkoušky. 

18-20-M/01 Informační technologie     Zkouška trvá 180 minut 

Třída IT4        Termín: 29. 4. 2021 

Kritéria hodnocení zůstávají beze změn. Praktická maturitní zkouška bude probíhat beze změn.  

65-42-M/01 Hotelnictví       Zkouška trvá 15 minut 

Třída HT4        Termín: 22. – 23. 4. 2021 

Kritéria hodnocení zůstávají beze změn. Praktická maturitní zkouška bude probíhat bez praktických 

ukázek.  

75-41-M/01 Sociální činnost      Zkouška trvá 20 minut 

Třída SČ4A        Termín: 21. – 22. 4. 2021 

Třída SČ4B        Termín: 26. – 27. 4. 2021 

Třída SČ4B (opravná zkouška za školní rok 2019/2020)  Termín: 26. 4. 2021 

Kritéria hodnocení zůstávají beze změn. Praktická maturitní zkouška bude probíhat bez praktických 

ukázek.  

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství   Zkouška trvá 40 minut 

Třída DSP5        Termín: 28. 4. 2021 

Kritéria hodnocení zůstávají beze změn. Praktická maturitní zkouška bude probíhat bez praktických 

ukázek.  

75-41-M/01 Sociální činnost       Zkouška trvá 20 minut 

(Sociální činnost pro národnostní menšiny)  

Třída DSM5 (opravná zkouška za školní rok 2017/2018)  Termín: podzim 2021 

Třída DSM5 (opravná zkouška za školní rok 2019/2020)  Termín: podzim 2021 

Kritéria hodnocení zůstávají beze změn. Praktická maturitní zkouška bude probíhat bez praktických 

ukázek.  

 

Žáci uvedených tříd budou prostřednictvím třídních učitelů seznámeni s odlišným způsobem 

konání, délkou a hodnocením praktické maturitní zkoušky, včetně termínů konání této zkoušky. 

Bližší informace o praktické maturitní zkoušce žákům sdělí s dostatečným předstihem před jejím 

konáním příslušní zkoušející. 

 

 
V Ostravě-Porubě dne 15. března 2021 

          Mgr. Ivana Jírů, v. r. 

                               ředitelka školy 


