
Dodatek k opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6 

Informace pro žáky o úpravách práv a povinností  

Dodatek navazuje na opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 s č. j. MSMT-

3267/2021-3 a jeho dodatek ze dne 14. dubna 2021 s č. j. MSMT-3267/2021-4 s tím, že 

upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek 

a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo 

podzimním zkušebním období 2021. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů 

se týká jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i 

ostatních osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020.  

Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu 

přihlásí pro podzimní zkušební období 2021. 

Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání 

didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden 

řádný a tři opravné termíny. Ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden.  

Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven: 

středa 7. července matematika, anglický jazyk čtvrtek  

8. července český jazyk a literatura pátek  

9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk 

Zveřejnění výsledků DT mimořádného termínu – CZVV - 19. července 2021 

Kdo může konat: 

a) každý, kdo podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky 

společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021, 

b) a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil  

c) nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu. 

K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu 

nepřihlašuje, (nepodává řediteli školy novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky.  

Toto se netýká žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

zařazených do skupiny 2 a 3, s modifikovanou zkušební dokumentací zkušební dokumentací 

(Ti svůj záměr konat didaktický test potvrdí písemně řediteli školy do 2 dnů od obdržení 

výsledku) 

Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním 

období budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými 

úřady. 

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku vzdělávání se navyšuje 

počet termínů pro vykonání praktické zkoušky z jednoho řádného a dvou opravných na 

jeden řádný a tři opravné termíny z každé zkoušky. 



Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 

a která neuspěla u této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z 

konání této zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v 

mimořádném termínu. 

V případě konání maturitní zkoušky kombinací forem, z čehož jedna je konaná formou 

praktické zkoušky, pak se navyšuje pouze opravný termín u této části zkoušky, nikoliv u druhé 

formy. 

Praktická zkouška - termíny - škola zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky v 

mimořádném termínu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním. 

Osoba, která konala praktickou zkoušku a zároveň se v tomto období dozvěděla výsledky této 

zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise, podává přihlášku na mimořádný termín 

praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této 

zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise. 

 

 

 

Podrobně na stánkách MŠMT: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-dodatku-opatreni-obecne-

povahy-ktere-upravuje?lang=1&ref=m&source=email 


