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Původní text opatření je černě, změny opatřením ze dne 14. dubna jsou zeleně, změny v důsledku 

posledního opatření ze den 28. dubna jsou červeně. 

 

 

Opatření obecné povahy 

Maturitní zkouška 

 

I.  

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 

2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 

ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 78a odst. 3 a § 79 odst. 6 věty první 

školského zákona. 

II. 

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve 

kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře nebo posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl 

být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato 

zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky 

tak, aby se konala do 31. března 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 2021. Opravná a náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 

odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije. 

III. 

Didaktické testy se v jarním zkušebním období 2021 konají ve dnech 24. až 26. května 2021. V jarním 

a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk 

a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část 

testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního 

předmětu matematika 135 minut.  

IV. 
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Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky 

omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto 

onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému 

termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně 

s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky; ředitel školy předá informaci o omluvení 

žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního 

systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. června 2021. 

IV. 

1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu 

opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je 

přihlášena.  Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 

ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů 

společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému 

navyšuje pouze jednou. 

2. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části 

maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo 

nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního 

období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. 

3. Ředitel školy předá informaci o omluvě osoby podle bodu 2 Centru pro zjišťování výsledků 

vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 

1. června 2021. Osoba podle bodu 2 je automaticky přihlášena Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu. Nedostaví-li se osoba 

podle bodu 2 ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu, je automaticky 

omluvena. Výrok V. se použije obdobně. 

4. Osoba podle bodu 2 s přiznaným uzpůsobením podmínek zařazených do skupiny 2 a 3, která má 

modifikovanou zkušební dokumentaci, potvrdí písemně svůj zájem o konání zkoušky v mimořádném 

termínu řediteli školy, v níž maturitní zkoušku konala nebo měla konat v řádném termínu, do 2 dnů 

od obdržení výsledků zkoušky a ředitel školy tuto informaci neprodleně předá Centru pro zjišťování 

výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání. Pokud osoba podle věty první písemně nepotvrdí svůj zájem, nemůže konat zkoušku 

v mimořádném termínu. 

V. 

Mimořádný termín podle výroku IV. se koná ve dnech 7. až 9. července 2021 ve školách, které určí 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat 

zkoušku společné části maturitní zkoušky v řádném termínu, zašle žákovi pozvánku ke konání této 

zkoušky v mimořádném termínu. Ustanovení § 81 odst. 1 věty první školského zákona se nepoužije. 
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VI. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem  

a) denní formy vzdělávání posledního ročníku oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent; 53-

41-M/02 Nutriční asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví; 53-43-

M/01 Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický technik; 53-44-M/03 Asistent zubního 

technika; 75-41-M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika; 53-41-L/51 

Zdravotnický asistent; 75-41-L/51 Sociální činnost; a  

b) v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené 

pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany 

veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních 

služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů odlehčovacích 

sociálních služeb v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a tyto 

skutečnosti doloží řediteli školy do 17. května 2021,  

nemusí konat povinné didaktické testy. Pokud se žák rozhodne didaktický test konat, sdělí tuto 

informaci písemně řediteli školy do dne předcházejícího dni jejich konání. Žák nemůže konat 

opravnou zkoušku didaktického testu konaného podle tohoto výroku. Ustanovení § 81 odst. 2 věta 

první školského zákona se nepoužije. 

VI. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 

a) posledního ročníku oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent; 53-41-M/02 Nutriční 

asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví; 53-43-M/01 

Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický technik; 53-44-M/03 Asistent zubního 

technika; 75-41-M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika; 53-41-

L/51 Zdravotnický asistent; 75-41-L/51 Sociální činnost bez ohledu na formu vzdělávání; a  

b) v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené 

pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci 

praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví,  

u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové 

péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů odlehčovacích sociálních 

služeb  

v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u 

zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a tyto skutečnosti 

doloží řediteli školy do 17. května 2021, 

nemusí konat povinné didaktické testy. Pokud se žák rozhodne didaktický test konat, sdělí tuto 

informaci písemně řediteli školy do dne předcházejícího dni jeho konání. Žák nemůže konat 

opravnou zkoušku didaktického testu konaného podle tohoto výroku. Ustanovení § 81 odst. 2 

věta první školského zákona se nepoužije. 
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VII. 

Žák, který podle výroku VI. nekoná povinné didaktické testy, je ze zkušebních předmětů, ke kterým 

se přihlásil, hodnocen slovně „uspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, přičemž 

a) se průměrná známka určená podle písmene b) převede na procentuální vyjádření úspěšnosti 

takto: 

tab. 1 

Průměrná známka z předmětů odpovídajících 
obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou 
z českého jazyka a literatury 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 

1,0 100,00 % 

1,1  97,40 % 

1,2 94,80 % 

1,3 92,20 % 

1,4 89,60 % 

1,5 87,00 % 

1,6 85,60 % 

1,7 84,20 % 

1,8 82,80 % 

1,9 81,40 % 

2,0 80,00 % 

2,1 78,60 % 

2,2 77,20 % 

2,3 75,80 % 

2,4 74,40 % 

2,5 73,00 % 

2,6 71,50 % 

2,7 70,00 % 

2,8 68,50 % 

2,9 67,00 % 

3,0 65,50 % 

3,1 64,00 % 

3,2 62,50 % 

3,3 61,00 % 

3,4 59,50 % 

3,5 58,00 % 

3,6 55,20 % 

3,7 52,40 % 

3,8 49,60 % 

3,9 46,80 % 

4,0 44,00 % 
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tab. 2 

Průměrná známka z předmětů odpovídajících 
obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou 
z matematiky 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 

1,0 100,00 % 

1,1  97,00 % 

1,2 94,00 % 

1,3 91,00 % 

1,4 88,00 % 

1,5 85,00 % 

1,6 83,20 % 

1,7 81,40 % 

1,8 79,60 % 

1,9 77,80 % 

2,0 76,00 % 

2,1 74,20 % 

2,2 72,40 % 

2,3 70,60 % 

2,4 68,80 % 

2,5 67,00 % 

2,6 65,20 % 

2,7 63,40 % 

2,8 61,60 % 

2,9 59,80 % 

3,0 58,00 % 

3,1 56,20 % 

3,2 54,40 % 

3,3 52,60 % 

3,4 50,80 % 

3,5 49,00 % 

3,6 45,80 % 

3,7 42,60 % 

3,8 39,40 % 

3,9 36,20 % 

4,0 33,00 % 

 

tab. 3 

Průměrná známka z předmětů odpovídajících 
obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou 
z cizího jazyka 

Procentuální vyjádření úspěšnosti 

1,0 100,00 % 

1,1  97,40 % 

1,2 94,80 % 

1,3 92,20 % 

1,4 89,60 % 
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1,5 87,00 % 

1,6 85,60 % 

1,7 84,20 % 

1,8 82,80 % 

1,9 81,40 % 

2,0 80,00 % 

2,1 78,60 % 

2,2 77,20 % 

2,3 75,80 % 

2,4 74,40 % 

2,5 73,00 % 

2,6 71,50 % 

2,7 70,00 % 

2,8 68,50 % 

2,9 67,00 % 

3,0 65,50 % 

3,1 64,00 % 

3,2 62,50 % 

3,3 61,00 % 

3,4 59,50 % 

3,5 58,00 % 

3,6 55,20 % 

3,7 52,40 % 

3,8 49,60 % 

3,9 46,80 % 

4,0 44,00 % 

 

b) Průměrná známka se určí jako aritmetický průměr hodnocení na vysvědčení, přičemž se vychází 

z hodnocení všech povinných předmětů odpovídajících obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou 

z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky na vysvědčení za 2. pololetí posledních 

3 let vzdělávání, v případě nástavbového studia za 2. pololetí prvního roku vzdělávání, a hodnocení 

na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě, že žák nemá alespoň 1 hodnocení 

na vysvědčení, procentuální vyjádření úspěšnosti se na maturitním vysvědčení neuvádí. Pokud škola 

na vysvědčení hodnotila slovně, převede pro tyto účely slovní hodnocení na klasifikaci. 

VIII. 

Ředitel školy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání předá prostřednictvím informačního systému 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání průměrnou známku z hodnocení z daného předmětu podle 

výroku VII. do 1. června 2021. 

IX. 

Pokud žák podle výroku VI. didaktický test vykoná úspěšně, je hodnocen podle kritérií stanovených 

ministerstvem v souladu s § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 177/2009 Sb.“). V případě, že hodnocení didaktického testu je horší než hodnocení určené podle 
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výroku VII., na maturitním vysvědčení se uvede hodnocení podle výroku VII. Žák, který se ke zkoušce 

nedostavil a zároveň se řádně neomluvil, je hodnocen podle výroku VII. 

 

 

X. 

Časový rozvrh konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2021 určí ministerstvo a zveřejní 

na svých internetových stránkách do 19. března 2021.  

XI. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky didaktických testů řediteli školy 

prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nejpozději do 

7. června 2021, v případě didaktických testů konaných v mimořádném termínu do 19. července 

2021. 

XII. 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo 

o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 

a) v řádném termínu lze podat ministerstvu do 28. června 2021; 

b) v mimořádném termínu lze podat ministerstvu do 9. srpna 2021;  

ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto případě nepoužije.  

XIII. 

Období pro konání profilové části maturitní zkoušky je v jarním zkušebním období 2021 od 1. června 

do 23. července 2021. Praktickou zkoušku lze konat do 27. srpna 2021. Zkoušky profilové části 

konané formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. 

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2021 

na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.  

XIV. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, v profilové části maturitní zkoušky 

a) koná zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolil ve společné části maturitní zkoušky, pouze formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky z cizího jazyka tvoří pouze 

hodnocení ústní zkoušky, a to i v případě opravné a náhradní zkoušky. Ustanovení § 79 odst. 5 

školského zákona se nepoužije; 



Opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č.j. MSMT-3267/2021-3, ve znění opatření obecné 
povahy ze dne 14. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-4 a ve znění opatření obecné povahy ze dne 

28. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-6 

8 
 

b) nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolil ve 

společné části maturitní zkoušky; žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci do 

30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky z cizího jazyka hodnocení zkoušky z českého jazyka 

a literatury a cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky, a to i v případě opravné a náhradní 

zkoušky. Hodnocení se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na 

vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji 

nekonal. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije.  

XV. 

Žákovi, který nevykonal úspěšně zkoušku podle výroku XIV. písm. b) nebo ji nekonal, ale všechny 

ostatní povinné zkoušky vykonal úspěšně, ředitel školy vystaví vysvědčení o maturitní zkoušce. Po 

úspěšném vykonání zkoušky podle výroku XIV. písm. b) při opravné nebo náhradní zkoušce ředitel 

školy vystaví žákovi nové vysvědčení o maturitní zkoušce; původní vysvědčení o maturitní zkoušce 

žák vrátí. 

XVI. 

Ten, kdo konal maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové 

části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky 

maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije.  

XVII. 

Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku maturitní zkoušky v řádném termínu 

v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím 

školního vyučování. V tomto období se koná praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného 

ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že 

prospěli v prvním pololetí až v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021. 

XVIII. 

Pro jarní zkušební období 2021 určí ředitel školy zadání maturitní práce podle § 15 odst. 1 vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. a vedoucího maturitní práce nejpozději 3 měsíce před termínem obhajoby maturitní 

práce a nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní 

práce. Ustanovení § 15 odst. 2 věty první a odst. 4 věty první vyhlášky č. 177/2009 Sb. se nepoužije. 

XIX. 

Termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a termín pro podání žádosti o nahrazení 

zkoušky z cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 30. dubna 2021. 

Ustanovení § 14b odst. 2 věty druhé a § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se nepoužije. 

XX. 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období 2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 

odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit 
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doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 

zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové 

zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy 

nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní 

komisí v dané škole. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty první, koná ústní zkoušku z cizího 

jazyka před zkušební maturitní komisí, má-li tuto zkoušku konat. Pro možnost nahrazení zkoušky 

z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka 

doložené jazykovým certifikátem je v jarním zkušebním období 2021 rozhodující počet profilových 

zkoušek, ke kterým se žák přihlásil. 

XXI. 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo o přezkoumání rozhodnutí 

o vyloučení z této zkoušky lze podat příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021, s výjimkou 

žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky profilové části nebo přezkoumání 

rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v období od 26. července 2021 do 27. srpna 2021, 

kterou lze podat do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky. Ustanovení § 82 odst. 3 školského 

zákona se v tomto případě nepoužije. 

XXII. 

Žák podává k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku pro podzimní zkušební 

období 2021  

a) v případě společné části do 23. července 2021,  

b) v případě profilové části do 30. července 2021, 

s výjimkou přihlášky k maturitní zkoušce, opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky konané 

v období od 27. července 2021 do 27. srpna 2021. Tuto přihlášku žák podává samostatně do 

4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat. Ředitel školy předá údaje 

z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 2 pracovních dnů ode dne podání přihlášky 

prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání; ustanovení § 4 

odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb. se nepoužije. 

XXIII. 

Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se 

prodlužuje do 30. září 2021.  

XXIII. 

Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se 

prodlužuje do 13. října 2021. 

XXIV. 

Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 zkoušku maturitní zkoušky v jarním 

zkušební období 2021 v červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, 

kdy konal nebo měl konat poslední zkoušku.  

XXV. 
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Žák, který se ve školním roce 2020/2021 účastní praktického vyučování v červenci nebo srpnu 2021 

a současně nesplnil podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, je 

žákem školy do dne, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování. Ustanovení § 81 

odst. 11 školského zákona se v tomto případě nepoužije. 

XXVI. 

Ředitel školy může žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru 

vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku 

šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních 

studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti bez ohledu na jeho hodnocení ve druhém pololetí. 

Ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona se nepoužije. Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 

2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře nebo posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, výsledky 

zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se zrušují a žák nemůže konat 

opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky. 

XXVII. 

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žák 

posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, je na vysvědčení za 2. pololetí 

školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu 2. pololetí 

vzděláván. 

XXVIII. 

Pro jarní zkušební období 2021 platí, že termín určený ministerstvem podle § 46a odst. 2 vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. pro odložení či opakování zkoušky nebo mimořádný termín stanovený Centrem pro 

zjišťování výsledků vzdělávání podle § 46a odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. z důvodu bezpečnostního 

nebo organizačního incidentu u zkoušky konané v řádném termínu může být určen nebo stanoven 

tak, aby se zkouška uskutečnila společně s mimořádným termínem uvedeným ve výroku V. 

XXIX.  

Žákovi, který se ve školním roce 2020/2021 účastní praktického vyučování v červenci nebo srpnu, se 

vysvědčení předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování. Ustanovení 

§ 3 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 16/2005 Sb. se v tomto případě nepoužije.  

XXX. 

Pro podzimní zkušební období 2021 jmenuje 

a) místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise a zadavatele ředitel školy do 

27. srpna 2021, 

b) komisaře pro danou školu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání do 27. srpna 2021. 

XXXI. 
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Termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a termín pro podání žádosti o nahrazení 

zkoušky z cizího jazyka v podzimním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 27. srpna 2021. 

Ustanovení § 14b odst. 2 věty druhé a § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se nepoužije. 

XXXII. 

Opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-1, a opatření obecné povahy 

ze dne 15. února 2021, č. j. MSMT-3267/2021-2, se zrušují. 

XXXIII. 

1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období 

a) od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021, nebo 

b) od 6. srpna do 27. srpna 2021, 

se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky, ke které je 

přihlášena; počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje 

také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. 

Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky 

z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. 

2. 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. 

3. Mimořádný termín stanoví ředitel školy pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou 

zkoušku v období od 19. dubna do 5. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v jarním zkušebním 

období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala 

praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021; pro osobu, která konala nebo měla konat 

praktickou zkoušku v období od 6. srpna do 27. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v podzimním 

zkušebním období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo 

konala praktickou zkoušku.  

XXXIV. 

1. Osoba podle výroku XXXIII. bodu 2 podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické 

zkoušky řediteli školy  

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala, 

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy 

zkušební maturitní komise, pokud ji konala, 

c) do 10. května 2021 v případě, že měla konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 

2021, ale nekonala ji,  
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d) do 10. května 2021 v případě, že konala praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021 

a dozvěděla se o hodnocení této zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise do 

5. května, jinak platí písmeno b).  

2. Ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 2 pracovních 

dnů ode dne podání přihlášky prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání. Mezi mimořádným termínem a opravnou nebo náhradní zkouškou v podzimním termínu 

musí uplynout alespoň 15 pracovních dnů. Ředitel školy, ve které osoba konala nebo měla konat 

praktickou zkoušku v řádném termínu, zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky 

v mimořádném termínu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním. 

XXXV. 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí 

o vyloučení z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze podat do 2. listopadu 2021. 

Ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto případě nepoužije. 

XXXVI. 

Ředitel školy může do 31. května 2021 změnit termín konání praktické zkoušky vyhlášený na měsíc 

srpen 2021 tak, aby se konala v jiném termínu v měsíci srpnu 2021. 

 


