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Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek 

 
 
Mimořádný termín maturitní zkoušky 
 
V souladu s OOP z 28. dubna, č. j. MSMT-3267/2021-6 stanovuje ředitel školy mimořádný termín 
opravné nebo náhradní praktické maturitní zkoušky. 
 
Žák, který se přihlásil ke konání praktické maturitní zkoušky v jarním období 2021 a u zkoušky 
neuspěl nebo se ze zkoušky řádně omluvil, se může přihlásit k mimořádnému termínu, který se bude 
konat 25. srpna 2021 v 8.00 hodin v budově školy  SŠTE Brno, Olomoucká, p. o.  
 
K mimořádnému termínu se hlásí žák písemně, může využít přiloženou přihlášku, a to nejpozději do 
30. června 2021. Přihlášku lze doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení školy nebo čitelnou 
a podepsanou kopii lze zaslat na email jana.tillerova@sstebrno.cz,  
 
 
Žákovi, který se přihlásil ke konání povinné, nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky na jaře 2021 a neuspěl, nebo se ze zkoušky omluvil, se umožňuje konat opravnou, nebo 
náhradní zkoušku v mimořádném termínu 7. 7. – 9. 7. 2021.  
 
Tento žák je automaticky ke zkoušce přihlášen CERMATem. Nedostaví-li se tento žák ke konání 
opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu, je automaticky omluven. 
Pokud u zkoušky v mimořádném termínu neuspěje, může podat obvyklou přihlášku k opravné nebo 
náhradní praktické zkoušce v podzimním období MZ 2021. 
 
 
Podzimní termín maturitní zkoušky 
 
K opravným nebo náhradním zkouškám v podzimním období MZ 2021 se ostatní maturanti hlásí na 
obvyklé přihlášce a to nejpozději do 30. července 2021. Přihláška musí být čitelně vyplněna, žáci 
čtvrtého ročníku pro podzimní termín ještě použijí školní emailovou adresu. Repetenti z dřívějších 
let čitelně vyplní soukromou emailovou adresu a telefonní číslo. Přihlášku doručte na adresu školy, 
Čitelnou podepsanou kopii lze zaslat na email jana.tillerova@sstebrno.cz  do 30. 7. 2021. 
 
 
Maturanti, kteří byli v roce 2021 žáky školy, mohou odevzdat vyplněnou přihlášku svému třídnímu 
učiteli. 
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