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Aktualizované doplňující informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021  

14. 2021 se bude konat praktická zkouška 4.A, 4.C 

Bližší informace k formě, délce, způsobu konání, pomůcky a obecné hodnocení zkoušek jsou uvedeny v přiložených 

dokumentech Praktická zkouška popis 4. A a  Praktická zkouška popis 4.C 

Didaktické testy: 

3. 5. 2021 Matematika a Anglický jazyk  

4. 5. 2021 Český jazyk a literatura 

U DT se prodlouží časový limit na jejich vypracování:  

u DT z českého jazyka a literatury ze 75 minut na 85 minut,  

u DT z cizího jazyka ze 100 minut na 110 minut  

Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka 

k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

Nově se stanovuje 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. 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 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit 

k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ 

Mimořádný termín se bude konat ve dnech 14., 15. a 16. června 2021 ve spádových školách určených CZVV ve 

spolupráci s krajskými úřady 

Ústní maturitní zkoušky: 

17. 5. – 19. 5. 2021  ústní maturitní zkoušky – 4.D  

20. 5. – 21. 5. 2021  ústní maturitní zkoušky – 4.A  

24. 5. 2021                             ústní maturitní zkoušky – 4.C  

V profilové části maturitní zkoušky se bude z českého jazyka a cizího jazyka konat pouze ústní zkouška. 

Délka ústní zkoušky bude u všech profilových zkoušek 15 minut, délka na přípravu „na potítku“ je stanovena pro 

Český jazyk a literaturu v délce 20 minut, u ostatních předmětů je délka přípravy „na potítku“ stanovena na 15 minut. 

U žáků PUP bude délka přípravy na potítku navýšena v souladu s jejich doporučením k uzpůsobení podmínek maturitní 

zkoušky. Délka ústní zkoušky bude u těchto žáků totožná s délkou ústní zkoušky intaktních žáků.  

Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z 

českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která byla v souladu s § 79 odst. 3 školského 

zákona určena a zveřejněna, se nemění.  Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku je nutno odevzdat 

nejpozději do 31. března 2021. 

 
            V Pardubicích 12. 2. 2021                                                                     Ing.  Josef Krčil v.r. 

                    ředitel školy 

 


