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Po ukončení výuky dle platného rozvrhu se žáci samostudiem v rámci studijního volna připravují k jednotlivým maturitním zkouškám. Studijní volno: DPO 3 - 3.5., 10.5., 17.5.,31.5. a 4.6.2021,  
VSČ 5 - 6.5., 13.5., 20.5.,27.5. a 3.6.2021.  
K průběhu jednotlivých částí MZ budou vydány samostatné organizační pokyny. 
* Přesný čas společného zahájení a den a hodina konání ústních MZ pro třídu a konkrétního žáka (ROZPIS ÚSTNÍCH MZ) bude zveřejněn v květnu 2021 na www. livamost.cz.  
Pozvánky k profilovým písemným, praktickým a ústním MZ nebudou rozesílány. Změna termínů profilových zkoušek vyhrazena v návaznosti na epidemiologickou situaci! 
 

 
V Mostě, 16.3.2021 Mgr. Alice Linková, ŘŠ, v. r. 

Maturitní zkoušky SOŠ LIVA MOST 2020/2021 – jarní termín 
 

Třída 

 

Profilová část MZ 
písemná zkouška 
z odborných 
předmětů   

Profilová část MZ 
praktická zkouška 
z odborných 
předmětů   

Uzavření 
klasifikace za 
závěrečný ročník 

Společná část MZ                                                                                            
blok didaktických testů (DT) ČJL a CIJ nebo MAT  
(Jednotné zkušební schéma – CERMAT) 
Nové pozvánky obdrží maturanti mailem v březnu 2021. 

Profilová část 
MZ 
ústní zkoušky* 

DPO 3 
 

Út 20.4.2021 
od 15:00 hod., 
nejdéle 90 min. 

(PRV) 

So 24.4.2021 
od 8:00 hod., 

nejdéle 300 min. 
(UCT) 

do 26.4.2021 

Po 24.5.2021 
MAT DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00,  
zkouška 8:15 – 10:30   
ANJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:30,  
zkouška 13:45 – 15:45  
Út 25.5.2021 
ČJL DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00,  
zkouška 8:15 – 9:40  
(žáci s SPUO-1 do 10:05, SPUO-2 do 10:25, SP-1 do 10:25) 
St 26.5.2021 
NEJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00,  
zkouška 13:15 – 15:15 
RUJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00,  
zkouška 13:15 – 15:15 
(žáci s SPUO-1 do 15:50, SPUO-2 do 16:05, SP-1 zahájení 
přípravy zkoušky v učebně 13:50, zkouška 14:05 – 15:50) 
 
Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem 
přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do 
učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání 
zkoušky vyloučit. S sebou OP! 
S výjimkou psacích potřeb smí žák používat pouze povolené pomůcky 
(viz příloha str. 2) 

5. 6.2021 

VSČ 5 
 

Út 20.4.2021 
od 15:00 hod., 
nejdéle 90 min. 

(PRV) 

So 24.4.2021 
1. skupina - od 

8:00 hod., nejdéle 
180 min. 

2. skupina - od 
11:45 hod., 

nejdéle 180 min. 
(PKA) 

do 22.4.2021 5. – 6. 6.2021 

Výsledky 
budou 
známy: 

v den konání ústních 
zkoušek 

příslušné třídy 

v den konání ústních 
zkoušek 

příslušné třídy  
 

DT: nejpozději do 7. 6. 2021, maturanti je obdrží mailem 
Opravené DT získají maturanti na základě registrace do VPŽ. Přístupový 

kód je na výpisu z přihlášky z prosince 2020 a na pozvánce k DT. 

v den konání 
ústních zkoušek 
příslušné třídy 
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Příloha 1: povolené pomůcky při společné (státní) části maturitních zkoušek 2021 
 

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S MOŽNOSTMI POUŽITÍ POVOLENÝCH POMŮCEK 
 

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) ke zkouškám společné části MZ 2021 
Český jazyk a literatura 
didaktický test - žádné pomůcky 
Matematika 
didaktický test - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko), kalkulátor bez 
grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. 
Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných 
rovnic. Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by 
počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). 
Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, 
výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod. Nelze použít programovatelný kalkulátor. 
Cizí jazyky 
didaktický test - žádné pomůcky 
 
V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky. 
Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. 
mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností 
nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo 
jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky. 
DOPORUČENÍ MATURANTŮM: Povolené učební pomůcky k didaktickým testům si obstarejte s předstihem, abyste každý měl/a své.  Pomůcky budete 
předkládat ke kontrole zadavateli, zda splňují náležitosti a neobsahují nepovolené vpisky. Dále budete potřebovat kvalitní propisovací tužku, která píše 
modře nebo černě, dostatečně silně a nepřerušovaně. Nehodí se čínské pero, fixy, gumovací pera. V učebně bude k dispozici jedna náhradní sada pomůcek. 
S sebou pozvánku k DT. 
S sebou ke všem částem MZ (i ústním) budete potřebovat OBČANSKÝ PRŮKAZ!!! 
V učebně budete odkládat na určené místo tašky, vypnuté mobilní telefony a jiná elektronická zařízení a další osobní věci … 
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Příloha 2: povolené pomůcky při profilové (školní) části maturitních zkoušek 2021 

 
SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S MOŽNOSTMI POUŽITÍ POVOLENÝCH POMŮCEK 

 

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) ke zkouškám profilové části MZ 2021 
 
 
Obor Podnikání:  
Český jazyk a literatura 
ústní zkouška - žádné pomůcky 
Cizí jazyky 
ústní zkouška – slovník, mapy 
Právo, Ekonomika podniku – žádné pomůcky  
Účetnictví – kalkulačka 
 
 
Obor Veřejnosprávní činnost:  
Český jazyk a literatura 
ústní zkouška - žádné pomůcky 
Cizí jazyky 
ústní zkouška – slovník, mapy 
Veřejná správa, Právo – žádné pomůcky  
Písemná komunikace a administrativa – kalkulačka, PC  
 


