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DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY – VYDÁNO 10. 3. 2021 MŠMT
V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu
osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci,
MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:
Didaktické testy MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května
2021:
 DT byl již vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich
vypracování:
 DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut
 DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení 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) k prodloužení ze 120
minut na 135 minut.
Dříve se stanovil mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021,
podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020. Mimořádný termín je určen pouze pro
žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání
DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky
se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v
souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné
zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na
povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.
K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 je stanoven ve dnech 7.,
8. a 9. července 2021. Bude se konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s
krajskými úřady.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:
Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek od
1. června do 23. července 2021.
Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky - český jazyk a literatura a cizí
jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými:
Je na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou
součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku
z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí
(a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení);
Toto pravidlo platí pouze:
 pro „prvomaturanty“
 pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část
Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku.
Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (Didaktické
testy z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
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Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty
do profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky
posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním
zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu
řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním
období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka
a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.
Vysvědčení za 2. pololetí
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal
přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky, kteří nebudou konat praktické
vyučování v měsících červenci a srpnu 2021, vydáno nejpozději dne 21. května 2021.
Bližší informace:
https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce2020-2021/

