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Pokyn ředitelky č. 4/2021 
k úpravě termínů konání maturitní zkoušky a ke změnám v konání profilové části  

maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021  
vydaný v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT Č. j.: MŠMT-3267/2021-1  

 
 

I. termíny konání maturitní zkoušky 
 
 

Třída Didaktické testy Praktická zkouška Ústní zkouška 

NP2 

3. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Matematika 

21. 6. – 23. 6. 2021 17. 5. - 18. 5. 2021 
3. 5. 2021 (13:30 hod.) 

Anglický jazyk 

4. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Český jazyk a lit. 

SKČ4 

3. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Matematika 

21. 6. – 25. 6. 2021 26. 5. - 27.5.2021 
3. 5. 2021 (13:30 hod.) 

Anglický jazyk 

4. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Český jazyk a lit. 

CH4 

3. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Matematika 

21. 6. – 25. 6. 2021 19. 5. - 25. 5. 2021 
3. 5. 2021 (13:30 hod.) 

Anglický jazyk 

4. 5. 2021 (8:00 hod.) 
Český jazyk a lit. 

 
 

II. změny v konání profilové části 
 
 

1. Praktická zkouška z odborného výcviku třídy CH4 

 

 Konkrétní podoba zkoušky bude záviset na aktuální epidemiologické situaci 

 respektive na platných restriktivních opatřeních, mohou nastat tyto varianty: 

 

a) žáci budou moci absolvovat praktickou zkoušku přímo na 

pracovištích v ZOO Praha – písemná část zkoušky + praktická část na 

vylosovaném pracovišti (např. úklid ubikace či výběhu určitého druhu 

zvířete, příprava krmné dávky apod.), 

Škola HMP 



b) žáci nebudou moci absolvovat praktickou zkoušku přímo na 

pracovištích v ZOO Praha, ale do areálu ZOO Praha jim bude 

umožněn přístup (jako návštěvníkům) – písemná část zkoušky + ústní 

a praktická část zkoušky před vylosovaným výběhem (popis pracovních 

úkonů chovatele, praktického poznávání zvířat i druhů krmení a okusů 

atd.), 

 

c) žáci nebudou mít umožněn vstup do areálu ZOO Praha – písemná 
zkouška zaměřená na vylosované pracoviště ZOO + ústní zkouška, ke 
každé otázce bude připravena prezentace - obrazový materiál 
(poznávání zvířat, okusů atd.), zkoušení bude zaměřeno na praktické 
otázky k chovu zvířat v ZOO Praha. 

 

2. Praktická zkouška z odborného výcviku třídy SKČ4 – bude vynechána část zkoušky 

„příprava a realizace banketu“. Ostatní části zkoušky jsou beze změny. 

 

3. Písemná profilová část maturitní zkoušky (písemná práce – sloh) z českého jazyka a 

literatury se v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT Č. j.: MŠMT-3267/2021-1 

nekoná. 

 

4. Písemná profilová část maturitní zkoušky (písemná práce – sloh) z anglického jazyka 

se v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT Č. j.: MŠMT-3267/2021-1 nekoná. 

 

5. Termín odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní profilovou zkoušku 

z českého jazyka a literatury zůstává beze změny – 31. 3. 2021 

 

 

Ostatní profilové zkoušky proběhnou beze změn tak, jak stanovila ředitelka školy 

v dokumentu „Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 

2020/2021“ ze dne 14. 9. 2020 (tento dokument naleznete na webových stránkách školy). 
 

 

 

 

V Praze 2021-02-12 
 
 
 
 
Mgr. Věra Nováková v. r. 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice 


