STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN, ČSL. MLÁDEŽE 5/9,
příspěvková organizace
Čsl. Mládeže 5/9, 405 02 Děčín IV- Podmokly

AKTUÁLNÍ
INFORMACE KE KONÁNÍ MZ 2021
ŽÁCI DÁLKOVÉHO STUDIA = 5. ROČNÍK oboru ZA
Písemná práce

ČJL
ANJ/NEJ

NEKONÁ SE
NEKONAJÍ ti žáci, kteří plnili nařízenou pracovní povinnost, nebo v rámci
pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě
svého rozhodnutí v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální
služby odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží ředitelce
školy potvrzením do 17. května 2021.

Didaktický test
ŘÁDNÝ
TERMÍN

ČJL
ANJ/NEJ
MAT

Tito žáci, kteří splňují výše uvedené podmínky a doloží jejich splnění ředitelce
školy, nekonají jako povinnou součást MZ žádný z DT, ať už se přihlásili k
jakémukoliv předmětu (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika).
Všichni tito žáci budou hodnoceni za DT “uspěl”.
Bodové skóre (úspěšnost u těchto DT) pak bude v těchto případech stanovena
převodem z klasifikace příslušných předmětů, a to za období doby vzdělávání ve
škole. Do hodnocení se bude počítat výsledek všech předmětů odpovídajících
obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou z českého jazyka a literatury nebo cizího
jazyka za ročníkové vysvědčení, tj. za 2. pololetí, v posledním ročníku pak
vysvědčení za 1. pololetí.
V případě žáka, který byl přijat ke vzdělávání do vyššího ročníku, se použije pouze
hodnocení za dobu vzdělávání v dané škole. V případě, že žák nemá alespoň 1
hodnocení na vysvědčení, procentuální vyjádření úspěšnosti se na maturitním
vysvědčení neuvede.
DOKLÁDÁNÍ ODPRACOVANÉ DOBY:
Žák, který vykonával pracovní činnosti na základě pracovněprávního vztahu mezi
zařízením a žákem (např. DPP nebo DPČ), předloží typicky potvrzení vydané
příslušným zařízením, které potvrdí formu vztahu, období výkonu prací a
časový rozsah prací. V případě, že žák vykonával činnosti v rámci
dobrovolnictví, předloží také potvrzení o dobrovolnické činnost s uvedeným
obdobím a časovým rozsahem, které vydá příslušné zařízení. V případě
pracovního vztahu nebo dobrovolnictví lze činnost doložit i kombinací dokumentů:
například pracovní smlouvu/dohodou o dobrovolnictví ve spojení s výkazem práce
potvrzeným daným zařízením. Vždy musí být doloženo, kdo, v jakém zařízení, v
jakém časovém období a v jakém časovém rozsahu činnosti vykonával.

Didaktický test
MIMOŘÁDNÝ
TERMÍN

tel.: 412709351

ČJL
ANJ/NEJ
MAT

Účast na praktickém vyučování nemusí žák dokládat.
POUZE pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli
dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitelka školy může omluvit žáka,
který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání
nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v
souvislosti s tímto onemocněním. Prokazatelným doložením omluvy je potvrzení
praktického lékaře/hygienické stanice nebo předložení potvrzení o pozitivním
výsledku testu na COVID-19. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání
příslušné zkoušky omluví ředitelce školy a zároveň se může přihlásit k
e-mail: szsdecin@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

IČ: 00673781

mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné
části MZ.
Bez úprav DLE HARMONOGRAMU

PRAKTICKÁ
MZ

PROFILOVÁ
ČÁST – ÚSTNÍ
ZKOUŠKA

ČJL
ANJ
NEJ

NEPOVINNÁ ZKOUŠKA.
Je na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat
nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák
vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka
neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude
ovlivňovat celkové hodnocení); bude umožněno opakování neúspěšné nepovinné
zkoušky.

UPRAVENÝ HARMONOGRAM
DIDAKTICKÉ TESTY
Délka DT
v minutách
ŘÁDNÝ/OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN
MAT
24. 5. 2021
8:00
135
ANJ
24. 5. 2021
13:30
110
ČJL
25. 5. 2021
8:00
85
NEJ
26. 5. 2021
13:00
110

Předmět

MAT
ANJ
ČJL
NEJ

Datum

Zahájení

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
7. 7. 2021
9:00
7. 7. 2021
14:30
8. 7. 2021
9:00
9. 7. 2021
13:00

Termín pro podání žádosti o přezkum DT:
•
•

v řádném termínu: 28. 6. 2021
v mimořádném termínu: 9. 8. 2021

Přihláška K MIMOŘÁDNÉMU ke stažení na webu v sekci maturity

135
110
85
110

