
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

 

 

 

M a t u r i t n í   z k o u š k a 
 

konaná ve školním roce 2020/2021 
 

 

 

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného 

dne 29. ledna 2021 pod č. j. MSMT-3267/2021-1 stanoví ředitel Středního odborného učiliště 

stavebního, Plzeň, Borská 55 následující termíny, rozsah a podmínky konání maturitní zkoušky 

ve školním roce 2020/2021: 

 

 

 

Společná část maturitní zkoušky 
 

Didaktický test z českého jazyka a literatury 

všechny obory vzdělání 

- termín konání: 4. května 2021 

- časový limit: prodloužení o 10 minut na celkem 85 minut 

Didaktický test z anglického jazyka 

Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51) 

Stavební provoz (36-44-L/51) 
- termín konání: 3. května 2021 

- časový limit: prodloužení o 10 minut na celkem 110 minut 

Didaktický test z německého jazyka 

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04) 
- termín konání: 5. května 2021 

- časový limit: prodloužení o 10 minut na celkem 110 minut 

Didaktický test z matematiky 

všechny obory vzdělání 
- termín konání: 3. května 2021 

- časový limit: prodloužení o 15 minut na celkem 135 minut 

 

Mimořádné termíny didaktických testů 

- didaktické testy v mimořádném termínu mohou konat žáci omluvení z konání didaktických 

testů v řádném termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény 

spojené s tímto onemocněním 

- přihlášku k mimořádnému termínu společně s omluvou podávají tito žáci řediteli školy do 10. 

května 2021 

- termíny konání: 

 . didaktický test z českého jazyka a literatury: 15. června 2021 

 . didaktický test z anglického jazyka: 14. června 2021 

 . didaktický test z německého jazyka: 16. června 2021 

 . didaktický test z matematiky: 14. června 2021 



Profilová část maturitní zkoušky 
 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

všechny obory vzdělání 

- nekoná se 

Písemná práce z cizího jazyka 

všechny obory vzdělání 

- nekoná se 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51) 

- termín konání: 28. dubna 2021 

- doba trvání: nejdéle 300 minut 

- forma konání: písemná zkouška 

Stavební provoz (36-44-L/51) 
- termín konání: 28. dubna 2021 

- doba trvání: nejdéle 300 minut 

- forma konání: písemná zkouška 

Praktická zkouška z odborného výcviku 

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04) 
- termín konání: 19. - 23. dubna 2021 

- doba trvání: 5 dnů, v jednom dni nejdéle 420 minut 

- forma konání: praktická zkouška 

Ústní zkoušky 

Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51) 

- termín konání: 24. - 26. května 2021 

- doba trvání: 

 . český jazyk a literatura: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . cizí jazyk: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . odborné předměty: příprava 15 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

Stavební provoz (36-44-L/51) 
- termín konání: 24. - 26. května 2021 

- doba trvání: 

 . český jazyk a literatura: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . cizí jazyk: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . odborné předměty: příprava 15 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04) 
- termín konání: 24. května 2021 

- doba trvání: 

 . český jazyk a literatura: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . cizí jazyk: příprava 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 . odborné předměty: příprava 15 minut, zkouška nejdéle 15 minut 

 

 

 

 

 

 



Další podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 
 

Maturitní zkoušku může konat žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního 

ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud 

v 1. pololetí tohoto školního roku prospěl ze všech povinných předmětů. 

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

nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Vykoná-li žák tuto 

zkoušku úspěšně, může konat maturitní zkoušku v řádném termínu v podzimním zkušebním 

období 2021. 

Požádá-li o to žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, umožní mu ředitel školy konání 

opravné nebo náhradní zkoušky do 31. března 2021. Vykoná-li žák tuto zkoušku v tomto 

termínu úspěšně, může konat maturitní zkoušku v řádném termínu v jarním zkušebním období 

2021. 

 

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti o opakování ročníku žáka, který na 

konci 2. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání 

s maturitní zkouškou, neprospěl nebo nemohl být hodnocen, výsledky zkoušek maturitní 

zkoušky konané v jarním zkušebním období se zrušují, a žák tak nemůže konat ani opravné 

nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky. 

 

 

 

Plzeň 12. února 2021 

 

 

 

 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 

 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 

 Plzeň, Borská 55 


