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Sdělení ŘŠ č.11 COV/2021/ k průběhu školní činnosti do 14. února 2021.  
Hlavní parametry úprav maturitní zkoušky /jaro 2021/ 

 
Vážení studenti, vážení rodiče,  

úvodem se chci omluvit za zpoždění ve vydání tohoto sdělení /ŘŠ Č.11 COV/2021/ a také délku textu. Složitost této doby a závažnost některých 

rozhodnutí  a odpovědnost za ně, často přináší bohatší toky myšlenek. Zdvořile proto prosím o pochopení a toleranci k délce tohoto sdělení, za což 

předem děkuji. 

Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o podobě školní činnosti pro následující 10 denní období. Nemá smysl v současné situaci činnost 

jakkoliv plánovat středně nebo dlouhodobě. Proto budeme přicházet s pravidelnými sděleními..jak dále?....... v krátkých intervalech, do doby, kdy 

se opatření radikálně nezačnou rozvolňovat. Vždy přineseme, jak předpokládáme, již mediálně nebo oficiálně známe informace pod označením 

MŠMT s tím, že ke každé doplníme náš komentář, výhled, předpoklad nebo jasné stanovisko pod označením SŠINFOTECH.. To podle typu sdělení, 

závažnosti informace, či období, kdy ho budeme publikovat. V tomto níže uvedeném sdělení přinášíme zprávy ze tří aktuálních oblastí. První je 

provoz školy do 14. února. Druhou oblastí je průběh hodnocení za 1. pololetí a distribuce vysvědčení a třetí, v této chvíli nejdůležitější, jsou tolik 

očekávané informace o možné podobě letošních maturit. Půjdeme tedy postupně: 

1) Provoz škol  

MŠMT…..“ vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských 

zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud“ (viz MŠMT): 

 SŠINFOTECH……pro nás /studenty, pedagogy a rodiče/ to znamená, že budeme i nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání, které je 

založeno na platném RH - rozvrhu hodin. V platnosti zůstávají také všechny stávající korekce RH tak, jak je nyní znáte a jak je používáte. 

 nad rámec informací uvedených v opatření k provozu škol a školských zařízení jsem rozhodnul, že i nadále lze poskytovat studentům po 

oboustranné dohodě a domluvě individuální konzultace formou 1+1, které mohou mít charakter doučování, zkoušení nebo i zkoušky, kdy 

je zapotřebí důsledně dodržovat hygienická a protiepidemická opatření.  

 Změna v tomto režimu může nastat jen v důsledku rozvolnění opatření, které je v rukách MZ, respektive MŠMT. Kompetence ředitelů 

škol jsou tady pouze výkonné. Stávající situace tedy nedovoluje školám, tedy ani nám, realizovat při výuce žádné zásadní experimenty ani 

odchylky od současného zavedeného formátu…..tím reaguji na některé  dotazy rodičů z minulého týdne). 

 

2) Hodnocení za 1. pololetí + výpis vysvědčení 

MŠMT…..hodnocení a výsledky za 1. pololetí; předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy), které předpokládá předání 

informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu se odkládá na dobu, kdy budou 

školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. 

 SŠINFOTECH…….dle nařízení ŘŠ ze dne 12. 1. 2021 jsou výsledky za 1. pololetí kompletně zpracovány a zpřístupněny v SW Bakalář                 

od 28. 1. 2021. Děkuji opětovně zde všem kolegům za odpovědnou a kreativní práci. Do konce tohoto týdne tj. 5. 1. probíhá konzultační 

týden rodičů a učitelů k hodnocení výsledků studentů za aktuální pololetí. Kontakty na učitele 

 Výpisy vysvědčení jsou zpracovány a připraveny k prezenční distribuci studentům dle výše uvedeného opatření MŠMT. To neovlivníme a 

musíme čekat na váš postupný návrat do školy. 

 

3) Maturity 2021: Jak se mění podmínky, termíny….jaké varianty připadají pro naší školu….reálné odhady…… spekulace…….trpělivost růže.….. 

MŠMT i další instituce /kraj, média apod./představili v posledních dnech mnoho schémat úprav /maturitní  zkoušky - jaro 2021….dále MZJ21 /, 

které jste určitě většina z vás již studovala a seznámila se s nimi. Proto není  v tuto chvíli potřebné všechny odkazy zde uvádět. Postačí jedno 

vcelku přehledné a jednoduché schéma. Podstatnější je se zaměřit na to, co to prakticky znamená pro nás zúčastněné /míněno maturanty a 

příslušné pedagogy, včetně vedení školy/.  
 

 SŠINFOTECH – odpovědně sdělujeme, že následující dny budeme intenzivně jednat, konzultovat a promýšlet všechny okolnosti, které 

mohou mít vliv na postavení novelizovaného schématu maturity na naší škole /MZJ21 INFO/, který bude vycházet z daných i 

doporučených opatření MŠMT, našeho aktuálního schématu MZJ21 INFO, který máme již od podzimu hotov, a který v zásadě vychází 

z tradičního modelu při běžné situaci.  Celá konstrukce představeného modulu MŠMT vychází z predikce, že se maturitní ročníky brzy 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/1%20Z%C3%81KL.%20DOKUMENTY/RH%20NORM%C3%81LN%C3%8D%20Z%C3%81%C5%98%C3%8D%202020/RHT1.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/opatreni-obecne-povahy-vysvedceni.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/5-MATURITA%202021/OOP%20M%C5%A0MT%205-14.2.pdf
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vrátí do škol, ale to se stále neděje a nyní to nelze z ničeho jasného ani předjímat.  Sami sledujete neustále změny a otočky v rozhodování 

příslušných orgánu – typický příklad z dnešního dne. Dle našeho pohledu je představený manuál MZJ21 postaven na návratu maturantů 

do 14 dnů, maximálně konce února. Jakékoliv prodloužení může představovat zásadní trhlinu v tomto schématu. Protože se jedná o 

opatření MŠMT /dále jen opatření/ obecné povahy, nikoli vyhlášku, či zákon, lze ho bez legislativní procedury takřka okamžitě upravit 

nebo změnit. Důvodem této analýzy vás není unavit, ale vysvětlit vám, kterých se to přímo dotýká /maturantů/, že i když netrpělivě 

očekáváte naše reakce, změnu schématu nebo jen korekce, nechceme rozhodovat zbrkle, neuváženě a pod tlakem okamžiku. A to se týká 

všech faktorů, které jsou na stole. Pakli to vezmeme postupně dle obsahu opatření, k řešení máme tyto okruhy, které jsou spojeny 

s MJZ21: Dovolte nám, proto než přijmeme definitivní podobu MZJ21 některé okruhy i komentovat a trochu spekulovat. 

 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY ČJ…AJ – zde není co řešit, v opatření se potvrdilo jejich zrušení /stejně jako vloni/ 

 NEPROSPĚCH V 1. POLOLETÍ - manuál pro maturanty, kteří neuspěli v 1. pol. a budou moci konat opravnou zkoušku do 31. 3.,  

           respektive  do 30. 6. 2021. ….zde musíme důkladně promyslet nejen logistiku opravných zkoušek, ale i hygienické hledisko apod. 

Předpoklad je ovšem váš návrat do školy cca do konce února. Naše schéma, které vychází ze současné situace a které se pochopitelně 

ještě pozdním návratem do školy může zcela změnit, či dokonce rozsypat, připravíme během příštího týdne a seznámíme vás s ním. 

 SPOLEČNÁ ČÁST / DIDAKTICKÉ TESTY – informace u tohoto okruhu vypadají uzavřené. Termíny, obsah i jiný druh hodnocení proti loňsku 

je jasný. To by mohly narušit pouze dvě okolnosti. V době konání DT by nebyla povolena prezenční přítomnost ve škole, nebo v případě 

stálého protahování nástupu maturantů do školy by mohl zasáhnout premiér, který velmi tlačil na zrušení DT. Ale protože příprava na 

testy je možná distančně, domníváme se, že na tomto okruhu se již nic nezmění 

 PROFILOVÁ ČÁST / ÚSTNÍ ZKOUŠKY důležité je připomenout, že ústní zkoušky od letošního roku MŠMT  přesunulo do kompetence školy. 

Jejich obsah, jak ho známe, pravděpodobně žádnou změnu nečeká, ale ve hře je možnost je posunout až do 25. června. Tuto variantu 

posoudí maturitní kolegium ŘŠ zkraje příštího týdne, skládající se ze zkušených kompetentních pedagogů, ale v případě nástupu 

maturantů do konce února je také možné a realizovatelné provést ústní zkoušky v klasickém naplánovaném termínu tedy od 27. 5.             

do 4. 6. 2021 podle hotového rozdělovníku pro třídy.  

 PROFILOVÁ ČÁST / PÍSEMNÁ A PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – zde je asi v této chvíli největší prostor pro mnoho korekcí, úprav, obecně tedy 

změn. I když se na první pohled zdá, že je to skoro nezbytné, opatření MŠMT má tady pouze charakter většinově doporučující. „Maturitní 

kolegium“ ŘŠ zváží možnosti obsahové a časové redukce 3 povinných částí. Tady máme obrovskou výhodu, že naše zkoušky jsou 

realizovány písemnou formou + PC, v podstatě včetně praktické zkoušky. Pečlivě budeme zvažovat i možnosti termínové korekce 

praktické zkoušky, která je z hlediska opatření MŠMT z mého pohledu až zbytečně velkorysá a zasahující hluboko do letních prázdnin.        

O to ale nejde, právě proto, že máme zkoušky takové, jak je uvedeno v další větě. Podstatná zůstává opět skutečnost, že forma naší 

praktické zkoušky je odpovídající učivu a profilu absolventa, při distanční formě ještě s přimhouřením oka milosrdná na přípravu, časově, 

prostorově i personálně uskutečnitelná i ve složitějších podmínkách a hlavně promyšleně připravená pracovními skupinami odborných 

učitelů naší školy a již v praxi i z pohledu provedení a hodnocení ověřená a vyzkoušená. Proč tak dlouhá charakteristika? Protože i zde 

existuje při brzkém návratu vás maturantů do školy reálná možnost tuto zkoušku realizovat v plánovaném termínu nebo její termín pouze 

lehce korigovat /květen/.  

 V pomyslné hře je skutečně možností a korekcí dosti, ale jak naznačujeme, struktura našeho zaběhnutého schématu, jak z pohledu 

termínů, obsahu i forem MZJ21 nechává tuto variantů poměrně vážně na stole.  

 K řešení jsou pochopitelně ještě další „drobnosti“ než dojdeme k MZ, jako např. struktura vaší přípravy po vašem návratu do školy, 

skladba RH, možná redukce předmětů pro vaši přípravu - 2. pololetí 

 Cílem této trpělivé a racionální metody je zásadně skutečnost, že vše podřídíme tomu, abychom vám připravili schéma schůdné, 

přehledné, realizovatelné, odpovídající podmínkám naší školy, schéma 

 

Závěrem tohoto sdělení ŘŠ č. 11/cov/2021 chci poděkovat všem zúčastněným za dosavadní přístup k plnění povinností při realizaci 

distančního vzdělávání, tedy vám studentům i svým kolegům pedagogům. Také chci jménem kolegů pedagogů vyslovit dík rodičům za mnohá 

slova podpory, ale zřídka i za kritická upozornění na dílčí nedostatek….tedy za zájem o komunikaci a spolupráci. Velmi si tohoto přístupu 

vážíme. Vezte, že nezahálíme ani tady ve škole. S vaším příchodem do školy dlouhodobě připravujeme některé novinky, drobné i větší změny, 

které jsou různého charakteru. Jedna z nich má i velký investiční dosah dlouhodobého významu, který se bude týkat všech studentů a značně 

ovlivní provozní kulturu školy. Více zatím neprozradíme, abyste snad měli větší důvod se do školy těšit.  Společně doufejme, že se v dohledné 

době opět společně setkáme na školní půdě a budeme moci všichni normálně žít a pracovat.  

Přeji vám, našim studentům, vám rodičům i všem svým kolegům především pevné zdraví, mnoho sil zvládat vše negativní, co současná doba 

přináší a  naději v lepší zítřky.  

Vše dobré, s úctou Mgr. Radan Nachmilner – ředitel školy 

P.S. Další sdělení, především k  avizovanému schématu MZJ21 naší školy, ale i informace ke změnám, přesunům některých plánovaných akcí 

školy, přineseme cca 11. - 14. února 2021                                                                                                           3. 2. 2021; 20:39 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-skol-se-deti-vrati-nejdrive-na-konci-unora-a-to-jen-nektere-rekl-plaga-40349749

