KONZERVATOŘ A STŘEDNÍ ŠKOLA JANA DEYLA, příspěvková organizace
Praha 1 - Malá Strana, Maltézské náměstí 14, PSČ 118 44

www.kjd.cz

Organizace školního roku 2020 – 2021 – změna od 28.4.2021 dle Opatření obecné povahy
MŠMT (dále jen “ OOP MŠMT|“) č.j. MSMT – 3267/2021-6 ze dne 28.4.2021 se novelizuje OOP
MŠMT č.j. MSMT – 3267/2021- 3 ze dne 15.3. 2021a to:
Maturitní zkoušky (dále jen „MZ“) – 4. ročník
2. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
(pokud student neuspěje žádost o přezkum podává do 28.6.2021)
Mimořádný termín didaktických testů
(pokud student neuspěje žádost o přezkum podává do 9.8.2021)

24.5.2021-26.5.2021
7.7.2021 – 9.7.2021

Časové navýšení didaktických testů:
- Český jazyk a literatura
z původních 75 minut
- Cizí jazyk
z původních 100 minut

nově 85 minut
nově 110 minut

Žáci s přiznáním uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají navýšení časového limitu dle
kategorie a to:
SPUO-1
navýšení
o 25%
SPUO-2
o 50%
SP-1
o 50%
ZP-1 a TP-1
o 75%
SP-2,SP2-N,SP-2-A, SP-2-N-A, SP-3-T, SP-3-T-A
o 100%
SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14/16/20/26BR, ZP-3-14/16/20/26/BR
o 100%
Výsledky řádného termínu didaktických testů zpřístupní CZVV
7.6.2021
(CZVV – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
K mimořádnému termínu se může přihlásit student, který bude v řádném termínu nemocen
v souvislosti s Covid-19, případně bude v karanténě. Do 3 dnů se musí omluvit ředitelce školy a
přihlásit na mimořádný termín (mimořádná didaktické testy se budou konat ve spádových školách).
3. Písemná forma (ČJ a CJ)

zrušena

4. Praktická zkouška z HO

1.6.2021

5. Ústní zkouška ČJ, CJ - dobrovolná
2.6.2021
(student se musí přihlásit ke konání ústní zkoušky do 30.4.2021 ředitelce školy)
Ústní zkouška HT, DEH
3.6.2021 – 4.6.2021
6. Přípravný týden

Příspěvková organizace
telefon: 255 719 570

17.5.2021 – 21.5.2021

IČO: 61387339
e-mail: kjd@kjd.cz

DIČ: CZ 61387339
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Nově!!!
Nově…se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky
konající se formou didaktického testu společné části MZ, praktické zkoušky HO, ústní
zkoušky.
(platí, že student může konat jeden řádný termín a vzhledem k mimořádné situaci se zvyšuje počet
opravných na tři).

Výše uvedené se může měnit vzhledem k Mimořádným opatřením!!!
Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Stanislava Stanislava Lustyková, DiS.
2021.05.02
Lustyková, DiS. Datum:
09:11:43 +02'00'

V Praze dne 2.5.2021
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