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

 

Informace pro maturanty – praktické maturitní zkoušky (PMZ) 

Letošní praktické maturitní zkoušky budou mít tyto části: 

1. Výtvarný návrh – 3 dny po 7 hodinách (60 minut) 

2. Realizace v dílnách – snížili jsme hodiny ze 140 hodin (60 minut) na 100 hodin (60 

minut). Dle vyhlášky je časová dotace 2 až 4 týdny = 70 až 140 hodin. My jsme dosud 

využívali každoročně nejvyšší možný počet hodin, tedy 140. Vzhledem k letošní situaci 

jsem rozhodla o snížení na 100 hodin po 60 minutách. Školská rada toto moje 

rozhodnutí schválila na svém jednání dne 30. 3. 2021. 

3. Prezentace – běžně se prezentace vytvořeného díla skládala z písemné, ústní a 

PowerPointové části. Letos jsem rozhodla o tom, že prezentace bude pouze písemná 

(schváleno školskou radou). 

Hodnota jednotlivých známek pro celkové hodnocení praktické zkoušky: 

Návrh    Realizace   Prezentace 

40 %    40 %    20 % 

Termíny jednotlivých částí PMZ: 

1. Výtvarný návrh: 

Protože jsou povoleny konzultace 6 + 1 (6 žáků + 1 pedagog), uděláme výtvarné návrhy 

v rámci těchto konzultací = výtvarné konzultace. Už to nemůžeme dál protahovat, 

nechci táhnou PMZ přes prázdniny, určitě se mnou souhlasíte. 

POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

K řádnému termínu praktické zkoušky jdou pouze ti žáci, kteří mají ukončené 1. pololetí 

(dokončili klasifikaci do 31. 3. 2021). 

Od středy 7. 4. do pátku 9. 4. 2021 budou probíhat tyto výtvarné konzultace (výtvarný 

návrh). 

Všichni, kdo se budou chtít účastnit v tomto termínu výtvarného návrhu, budou muset předložit 

ve vestibulu službu konajícímu pedagogovi „čestné prohlášení“ o negativním antigenním nebo 

PCR testu (ne starším než 24 hodin), který si udělali ještě doma před příjezdem do školy. Čestné 

prohlášení je přílohou této zprávy. Čestné prohlášení žáci podepíšou. Pokud takové čestné 

prohlášení nepředloží, nebudou vpuštění dál do budovy a budou muset odejít. Kdo předloží 

čestné prohlášení, bude dále testován. Předpokládáme, že jsou naši žáci dostatečně odpovědní 

a bez negativního testu do školy nepojedou!!!!! 

Ubytovaní na DM přijedou v úterý 6. 4. 2021 na ubytování, ve vrátnici předají vyplněné čestné 

prohlášení a budou testováni už ve vestibulu antigenním testem ze slin. Pokud bude test po  

15 minutách negativní, budou ubytováni na DM, pokud bude test pozitivní, nebudou vpuštěni 

dále do budovy. 

Ti, kdo nebydlí na DM, přijdou ve středu 7. 4. 2021 v 7.50 do vestibulu školy, předají vyplněné 

čestné prohlášení o negativním antigenním nebo PCR testu (ne starším než 24 hodin) a budou 



zdravotníky školy (Bc. Naďou Šolcovou, Davidem Szalayem) testováni antigenními testy ze 

slin. Pokud bude test po 15 minutách negativní, bude žák vpuštěn do ateliérů. Pokud bude test 

pozitivní, nebude moci dále pokračovat do budovy. 

Pokud někdo testování odmítne, bude vykázán z budovy školy. 

Ve středu začne v ateliérech kresba v 8.30 a bude trvat 7 hodin, ve čtvrtek už žáci budou začínat 

v 8.00 hodin, v pátek se budou snažit dokončit práci co nejdříve. 

Skupiny a ateliéry: 

BR   ateliér brusičů (ak. mal. Václav Zajíc) 

RK   ateliér rytců (ak. soch. Pavel Brožek) 

UZ 4.A  ateliér kovářů ve 4. poschodí (David Szalay) 

UZ 4.B  učebna MAT (2.A, 3. poschodí, David Szalay) 

ZL 1. skupina  ateliér ZL (ak. mal. Jiří Studnička) 

ZL 2. skupina   učebna DVK (2.B, ak. mal. Jiří Studnička) 

Všichni budou dodržovat přísná hygienická opatření: mytí a dezinfekce rukou, udržování 

co největších rozestupů, nestýkání se mezi jednotlivými skupinami. Pokud dojde k nákaze 

ve škole, nedokončí maturitu nikdo, KHS zavře školu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. Realizace v dílnách (na doporučení MŠMT) 

Prvních 14 dní (10 pracovních dní) = 70 hodin po 60 minutách ihned po uvolnění 

nařízení pro praktickou výuku na středních školách, zbylých 30 hodin podle 

možností školy. 

3. Prezentace 

Termín bude aktualizován podle situace, nejlépe do 30. 6. 2021. 

Pokud někdo v době konání praktické maturitní zkoušky onemocní nejen Covid-19, nebo 

bude v karanténě (musí být do 3 dnů od zahájení konkrétní části zkoušky omluven), bude 

mu /jí umožněno dokončit zkoušku v posledním týdnu v srpnu 2021 (pokud nestihne 

zkoušku vykonat v termínu). 

 

Portfolia ve čtvrtém ročníku nebudou letos kontrolována školou. Každý žák ve vlastním 

zájmu portfolio dokončí pro budoucího zaměstnavatele nebo vysokou školu. 

Ing. Jana Rulcová, v. r. 

 

 

 

 

 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

Prohlašuji, že jsem v posledních 24 hodinách podstoupil/a soukromě antigenní nebo PCR test  

na Covid-19 s negativním výsledkem. 

 

 

V……………………………   dne: ………………………….. 

 

 

 

Příjmení a jméno: ……………………………........  Třída: …………… 

 

 

 

Podpis:  ………………………………………..   


