
 
 

 
Střední škola nábytkářská a obchodní                               Kontakty 
Bystřice pod Hostýnem                                sekretariát (Holešovská 394)  
Holešovská 394, 768 61                              +420 573 380 802  
Bystřice pod Hostýnem                              +420 603 299 992 
IČO: 47935952                              web: www.ssno.cz 
ID datové schránky: xyuw7nq             

 

Oznámení úpravy termínů konání maturitních zkoušek 
ve školním roce 2020 – 2021 v termínu MZ 2020 jaro 

 
Maturitní zkoušky se konají dle platného znění školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou. 
 
Termíny jsou upraveny dle Opatření MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1 a pokynů MŠMT ze dne 
10. 3. 2021. 
 
1. Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury se nekonají. 

 
2. Praktická zkouška z odborných předmětů žáků třídy NS4 – obor Nábytkářská a dřevařská 
výroba se koná ve dnech 19 a 20. 4. 2021 v teoretické výuce. 
 
3. Praktická zkouška z odborného výcviku žáků třídy NS4 – obor Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva se koná ve dnech 19. 4. – 8. 6. 2021 v dílnách PRV. 
 
4. Didaktické státní testy se konají dne 24 až 26. 5. 2021 pro všechny žáky NS4. 
 
Mimořádný termín: 7 – 9. 7. 2021 pro žáky, kteří z důvodu karantény /nemoci COVID 19/ 
nekonali didaktické testy v řádném termínu, omluvili se a prokazatelně doložili onemocnění 
COVID 19. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání dané zkoušky omluví ředitelce školy a 
zároveň se přihlásí prokazatelnou přihláškou k mimořádnému termínu DT. 
Zkoušky se konají na spádové škole určené MŠMT ČR. 
 
5. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (společná i profilová část včetně opravných 
termínů) se konají v termínu ve dnech 14. 6. – 16. 6. 2021 pro žáky NS4. 
 
Ústní profilové zkoušky z ČJL a ANJ se stávají nepovinnými zkouškami. Žák se rozhodne, zda 
je bude konat, v termínu do 21. 5. 2021. Své písemné rozhodnutí předá své třídní učitelce 
nebo ZŘ pro TEV. 
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