
  
  

Organizace JPZ a maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 
Změna harmonogramu školního roku 2020/2021 na základě opatření obecné povahy ke 
konání přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek vydaném MŠMT 15. března 2021 

 Písemné testy (PT) JPZ se uskuteční 3. a 4. května 2021 pro obor Oděvnictví. 
Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021 

 Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24. a 25.  
května 2021 

 Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7. a  8. července 2021 (pouze pro 
žáky, kteří v řádném termínu byli Covid pozitivní nebo v nařízené karanténě) 

 Ústní zkoušky z předmětů profilové části MZ český jazyk a literatura a cizí jazyk se 
stávají zkouškami nepovinnými pro prvomaturanty ve školním roce 2020/2021. 
V případě, že se žák rozhodne tyto zkoušky konat, musí tuto skutečnost písemně sdělit 
ředitelce školy do 30. 4. 2021 

 Termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 
se posouvá do 30. dubna 2021 

 Vysvědčení za 2. pololetí školního roku bude žákům 4. a 5. ročníku vydáno 20. května 
2021. Ve dnech 21., 26., 27., 28. a 31. května 2021 jsou stanoveny dny volna 
k přípravě na maturitní zkoušky. 

 Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat pro obor Oděvnictví 
7.-11. června 2021, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů 1.-4. června 2021 a obor 
Scénická a výstavní tvorba 1.-4. června 2021 

 Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do 
profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky 
posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a přihlášení k prvnímu 
řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020 

Termín odevzdání maturitní práce  

Ve školním roce 2020/2021 byla PMZ vzhledem k dlouhodobé distanční výuce definována 
jako samostatná práce sestávající z výtvarného portfolia, technické části, hotovení modelu a 
prezentace na zadané téma. 
Termín odevzdání: 

4A – 31. 3. 2021 technická dokumentace, 28. 5. 2021 návrhová vize, model, prezentace 
4BD – 22. 4. 2021 technická dokumentace, 20. 5. 2021 portfolio, model, prezentace 
5E – 27. 4. 2021 technická dokumentace, 28. 5. 2021 model a prezentace 
 
 
Praha, 31. 3. 2021                                                       Ing. Monika Tělecká  

                                                                                       ředitelka školy 


