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

Informace pro maturanty 2021 na SUPŠ a VOŠ Turnov 

 

Připuštění k řádnému jarnímu termínu maturit 

Podle metodiky MŠMT bude připuštěn k maturitě v jarním termínu maturit pouze ten 

žák, který bude k 31. 3. 2021 mít úspěšně splněnou klasifikaci za 1. pololetí 4. ročníku ve 

školním roce 2020/2021. Vše se tedy odvíjí od 1. pololetí tohoto školního roku. 

Všichni, kdo měli v 1. pololetí z nějakého předmětu „nedostatečný“ nebo „neklasifikován“, 

musí požádat písemně vedení školy o opravnou zkoušku nebo doklasifikační zkoušku. Obě 

tyto zkoušky budou oproti předcházejícím rokům komisionální a musí být úspěšně dokončeny 

do 31. 3. 2021. Zkoušky budou probíhat v domluveném termínu a za přísných 

epidemiologických podmínek 

Pokud tato zkoušky nebudou splněny do 31. 3. 2021, žák k jarnímu termínu maturit nebude 

připuštěn. Další možností je dokončení klasifikace za 1. pololetí 4. ročníku do 30. 6. 2021, 

ale takový žák se bude moci přihlásit k podzimnímu termínu maturit. Pokud klasifikace 

nebude dokončena ani do 30. 6. 2021, žák k maturitě vůbec nebude připuštěn (ani v jarním, 

ani v podzimním termínu), bez ohledu na klasifikaci ve 2. pololetí. 

 

Opakování 4. ročníku 

Každý žák 4. ročníku, ať už 1. pololetí ukončil úspěšně nebo ne, ať byl připuštěn k maturitě 

nebo ne, může už nyní písemně požádat o opakování 4. ročníku ředitelku školy. Rozhodnutí 

o opakování je na uvážení ředitelky školy po zhodnocení předcházejících studijních výsledků a 

podle volné kapacity míst v jednotlivých zaměřeních školy. 

Pokud žák požádá o opakování 4. ročníku a rozhodnutí bude kladné, dále již žák v maturitních 

zkouškách nepokračuje. Pokud již má za sebou některé části maturitních zkoušek, jejich 

výsledky se anulují a bude se hlásit další rok k  takové formě maturity, která bude ve školním 

roce 2021/2022 aktuální = např. bude obsahovat písemné slohové práce (oproti letošnímu roku). 

Celý 4. ročník bude absolvovat ve všech předmětech, které byly součástí jeho studijního plánu 

i ve školním roce 2020/2021. 

Žádosti o opakování ročníku posílejte doporučeně na adresu: 

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

příspěvková organizace 

K rukám vedení školy 

Skálova 373 

511 01 Turnov 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 
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