
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace 

Informace pro žáky a studenty v období od 1. 2. do 14. 2. 2021  

VOŠ: 

Studenti VOŠ budou i nadále pokračovat v distanční výuce a individuálních konzultacích. 

SUPŠ: 

1., 2. a 3. ročníky: 

Žáci nižších ročníků budou i nadále pokračovat v distanční výuce. 

4. ročníky: 

Maturanti se dostávají do svízelné situace, a to hlavně v praktických zkouškách. Ve dnech 9. 

až 11. 2. 2021 měli už po měsíčním odkladu 3 dny pracovat na 1. části praktické zkoušky = 

maturitním návrhu. Bohužel, i tento termín musí být odložen na neurčito. Jak bylo oznámeno 

ministrem školství ČR ve čtvrtek 28. 1. 2021, žáci, tedy ani maturanti, se nesmí vrátit do škol. 

Praktická zkouška může probíhat až do 27. 8. 2021.  

My jsme se rozhodli, že třídenní maturitní kreslení uděláme hned po otevření škol v plné formě. 

Realizace v dílnách bude zkrácena, nebude na ni vyčleněno 140 hodin (po 60 min), ale pouze 

čas, který budou moci strávit v dílnách s ohledem na datum otevření škol a na nižší ročníky, ale 

bude ukončena k 30. 6. 2021 nejpozději podle náhradních rozvrhů. I nedokončené práce 

budou ohodnoceny. Písemná část prezentace bude také ukončena a odevzdána nejpozději do 

30. 6. 2021, a to tak, aby mohla být ohodnocena v 1. týdnu července. 

Písemné (slohové) práce z ČJL a ANJ letos opět odpadnou.  

Didaktické testy z ČJL a ANJ proběhnou (nevíme kdy) v nezměněné formě, zadané 

Cermatem, čas bude prodloužen o 10 minut. Hodnocení didaktických testů bude pouze 

uspěl(a)/neuspěl(a). 

Ústní zkoušky se pokusíme udržet v navrhovaném termínu, tedy v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021 

(rozpis bude vytvořen ředitelkou školy podle toho, kolik žáků bude připuštěno k maturitě = 

budou hodnoceni a ne známkou nedostatečný). Otázky pro ústní zkoušky vyučující upraví podle 

dohody metodických komisí, v ČJL budou nadále maturanti losovat ze svého seznamu 20 knih, 

které si vybrali ze školního seznamu. Tyto své seznamy odevzdají učiteli ČJL do konce března, 

ať už při prezenční výuce nebo elektronicky (v případě trvající distanční výuky). 

Do doby, než maturanti budou moci začít s maturitními zkouškami, bude nadále i ve 4. 

ročnících probíhat distanční výuka. 

Je nám jasné, že tato situace je nepříznivá pro úroveň všech částí maturit, hlavně té praktické, 

ale nezbývá nám nic jiného. Teoretická distanční výuka jistě připraví Vás maturanty na ústní 

zkoušky dostatečně, samozřejmě záleží na přístupu a plnění si povinností každého z Vás. 

Důležité je hlavně zůstat zdraví a odpovědně se připravovat na všechny možné formy letošních 

maturit. 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 
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