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MŠMT vydalo Opatření obecné povahy, Č. j.: MSMT-3267/2021-1  které upravuje podmínky připuštění 
k maturitní zkoušce a upravuje model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.  
Dne 10. 3. 2021 zveřejnilo MŠMT další úpravy MZ, Č.j.: MSMT-7011/2021-1   
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I. Podmínky připuštění k maturitní zkoušce 
• Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém 

se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud 

prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

• Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci 1. pololetí, určí ředitel školy 

termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 

2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. 

června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 

20211. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.  

II. Úprava maturitní zkoušky 

a) Písemné práce z českého jazyka a literatury (ČJL) a písemná práce z cizího jazyka (CJ) se nekoná.  

b) V profilové části maturitní zkoušky tvoří hodnocení zkoušky z ČJL a z CJ pouze hodnocení ústní 

zkoušky.  

o Pravidlo v bodě a) a b) platí pouze pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí 

k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce 

podle zákona č. 135/2020 Sb. (tzn. nekonali písemné práce). Pravidlo v bodě a) a b) 

platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. 

• Nově se stanovuje struktura profilové zkoušky. Nově se stanovuje, že ústní zkouška z českého 

jazyka a literatury a z cizího  jazyka se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na žákovi, zda je 

bude konat nebo ne. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na 

maturitním vysvědčení. Toto pravidlo platí pro „prvomaturanty“. 

• V případě, že žák ústní zkoušku z  českého jazyka a literatury a z cizího  jazyka vykoná 

neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí. Opakování zkoušky však bude povoleno. 

                                                           
1 Žák může požádat ředitele školy o vykonání této zkoušky do 31. března 2021, pokud mu byl přidělen pozdější termín. 

2 Žlutě označené části popisují nové změny MZ vyhlášené MŠMT 10. března 2021. 
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• Podmínky konání ústní zkoušky z ČJL a z CJ se nemění. Seznam literárních děl k ústní zkoušce 

z českého jazyka a literatury zůstává v platnosti. 

• Profilové zkoušky z odborných předmětů a jejich formy, které vyhlásil ředitel školy, se nemění. 

• DT z českého jazyka a literatury budou prodlouženy ze 75 minut na 85 minut. 

• DT z cizího jazyka  bude prodloužen ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části 

čtení a jazyková kompetence) 

• DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) bude prodloužen ze 120 

minut na 135 minut. 

Nové termíny maturitních zkoušek a další konkrétní informace najdete v odkazech MZ jednotlivých 
objektů Motol a Moravská. 
 
 
 
Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, 
podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se 
nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT.  
Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy.  
K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Žák se 
může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021 termín bude MŠMT nově vyhlášen, a 
to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ. 
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 se bude konat ve dnech 14., 
15. a 16. června 2021  7. , 8. a  9. července 2021 ve spádových školách určených CZVV. 
 
 
 

    
 

Ing. František Novotný, ředitel školy 
V Praze, 11. 3. 2021 


