
Informace o náhradních a opravných zkouškách 

za první pololetí školního roku 2020/2021 

 

Informace pro třídy 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE 

Opravné a náhradní zkoušky žáků posledního ročníku maturitních tříd, tj. 4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE 

jsou podle opatřením obecné povahy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Č. j.: 

MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 vždy komisionální.  

Citace z výše zmíněného opatření obecné povahy: „Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato 

zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této 

zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. 

března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.“ 

Pokud má některý z žáků výše zmíněných tříd zájem vykonat opravnou zkoušku do 31. 

března 2021, podá žádost řediteli školy do 28. února 2021. Žádost může být podána řediteli 

školy prostřednictví ankety ve školním informačním systému Bakaláři (až bude anketa 

spuštěna) nebo doporučeným dopisem. 

Žáci posledních ročníků maturitních a učebních oborů budou o termínech opravných a 

náhradních zkoušek informováni prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. 

 

Informace pro třídy 3.EA, 3.EB a 3.EZ 

Opravné a náhradní zkoušky žáků posledního ročníku učňovských tříd, tj. 3.EA, 3.EB a 3.EZ jsou podle 

opatřením obecné povahy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Č. j.: Č. j.: MSMT-

3258/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 vždy komisionální.  

Citace z výše zmíněného opatření obecné povahy: „Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato 

zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky 

tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 

30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření.“ 

Pokud má některý z žáků výše zmíněných tříd zájem vykonat opravnou zkoušku do 30. 

května 2021, podá žádost řediteli školy do 31. března 2021. Žádost může být podána 

řediteli školy prostřednictví ankety ve školním informačním systému Bakaláři (až bude 

anketa spuštěna) nebo doporučeným dopisem. 

Žáci posledních ročníků maturitních a učebních oborů budou o termínech opravných a 

náhradních zkoušek informováni prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. 

 



Informace pro třídy 1.MA, 1.MB, 1.OP, 1.EA, 1.EB, 1.EZ, 2.MA, 2.MB, 2.OP, 

2.EA, 2.EB, 3.MA, 3.MB, 3.OP a 1.NE 

Žáci ostatních ročníků opravné zkoušky za první pololetí nekonají (stupeň 5 jim zůstává). 

Náhradní zkoušky (oprava hodnocení N) musí být vykonány do 30. 6. 2021. Způsob a termín 

žákům sdělí vyučující daného předmětu. 


