Nabídka zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
pro školní rok 2020-21
V souladu s § 79, odst. 3, školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění určuje ředitelka
školy následující nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek pro jednotlivé obory
podle platných školních vzdělávacích programů. Žák si zvolí svoji variantu, kterou uvede na
své přihlášce.
Ve zkušebním období školního roku 2020–2021 vykonají žáci Střední školy nábytkářské a
obchodní Bystřice pod Hostýnem maturitní zkoušky takto:
1.

Společná státní část maturitní zkoušky (státní zkoušky dle školského zákona):
( žák si zvolí jednu z následujících variant )

I. varianta:

Společná část maturitní zkoušky:
a) Povinná zkouška z Českého jazyka a literatury (bez volby): jen didaktický test
b) Volitelná zkouška z cizího jazyka – ANJ jen didaktický test,

II. varianta:

Společná část maturitní zkoušky:
a) Povinná zkouška z Českého jazyka a literatury (bez volby): jen didaktický test
b) Volitelná zkouška z matematiky jen didaktický test,

Nepovinné zkoušky státní části
U varianty I. lze zvolit zkoušku z Matematiky a u varianty II. zkoušku z Anglického jazyka
Termíny zkoušek i jejich forma jsou určeny MŠMT ČR. Didaktické testy se konají od 3 do 7. května 2021.

2.

Profilová část maturitní zkoušky (školní část - stanovuje ředitelka školy):
V souladu s § 79, odst. 3, školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění určuje ředitelka školy
následující nabídku, termíny a formy profilové části maturitní zkoušky podle oborů vzdělání s maturitní
zkouškou školy:
1)

Obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

1.Povinné zkoušky profilové části:
I.
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 8. 4. 2021
II.
Písemná zkouška z Anglického jazyka v případě volby ANJ – 9 .4. 2021
III.
Praktická zkouška z předmětu Odborný výcvik, která se koná v termínu od 1. 3. - 20. 4. 2021
IV.
Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury
V.
Ústní zkouška z Anglického jazyka v případě volby ANJ
VI.
Ústní zkouška z předmětu Dějiny výtvarné kultury
VII.
Ústní zkouška z předmětu Technologie
Ústní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí v termínu 17.5 – 20. 5. 2021.
2.Nepovinné zkoušky profilové části
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětů Konstrukce a Výtvarná příprava.
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2)

Obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

1.Povinné zkoušky profilové části:
I.
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 8. 4. 2021
II.
Písemná zkouška z Anglického jazyka v případě volby ANJ – 9. 4. 2021
III.
Praktická zkouška (z předmětů Technologie a Konstrukce) v termínu 6. 4 - 7. 4. 2021
IV.
Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury
V.
Ústní zkouška z Anglického jazyka v případě volby ANJ
VI.
Ústní zkouška z předmětu Konstrukce
VII.
Ústní zkouška z předmětu Technologie
Ústní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí v termínu 17.5 – 20. 5. 2021.
.
2.Nepovinné zkoušky profilové části
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětů Informační a komunikační technologie.
Další podrobnosti budou upřesněny později.
Maturitní zkoušky se konají dle platného znění zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. Tato nabídka může být ještě upravena v případě změn
legislativy.

Podmínkou konání maturitní zkoušky MZ 2021 jaro je podání přihlášky žákem školy na
předepsaném tiskopisu v termínu do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období !!
V své přihlášce uvede žák svoji závaznou volbu maturitních zkoušek dle této nabídky.
Pokud žák bude žádat o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musí být
k přihlášce přiložena i příloha přihlášky ( list č. 2 ) s potvrzením od školského poradenského zařízení.

V Bystřici pod Hostýnem dne: 17. 9. 2020
Ing. Bc. Olga Pastyříková
ředitelka školy
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