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Pardubice 23. 3. 2021 

Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 
(třetí varianta) 
 
MŠMT při úpravách maturitní zkoušky (MZ) ve školním roce 2020/2021, přistoupilo  
k zohlednění odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí 
školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s výrazným podílem 
vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i ve druhém pololetí školního 
roku 2020/2021. 
V reakci na vyhlášení 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. 
 
Status žáka školy 
 
Má-li žák stanovené termíny konání všech částí maturitní zkoušky do konce června, 
pak platí obdobně jako za běžné situace, že žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu 
nebo obě části maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává být 
žákem školy vždy až 30. června 2021. 
 
Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv maturitní zkoušky v měsíci červenci 
nebo v srpnu 2021, pak je žákem školy do konce dne, kdy konal nebo měl konat 
poslední zkoušku. 
 
Opakování ročníku 
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U žáků, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku vzdělávání, může 
ředitel školy na žádost žáka rozhodnout o povolení opakování ročníku bez ohledu na 
jeho hodnocení v 1. nebo 2. pololetí. Neplatí zde pravidlo, že opakování ročníku lze 
povolit pouze žákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl. Nadále platí pravidlo, že 
žák nemá na opakování ročníku právní nárok. Důsledkem povolení opakování ročníku 
bude, že případné již vykonané zkoušky či části maturitní zkoušky se anulují a nevzniká 
právo na konání opravného nebo náhradního termínu v budoucnosti. 
 
Změna harmonogramu maturitních zkoušek a ukončení vyučování(nově) 
 

• Praktické maturitní zkoušky: 

4.A  19. 4. 2021 (PO) 

4.C 19. 4. 2021 (PO) 
Praktická zkouška 
Termín pro podání žádosti o přezkoumání praktické zkoušky je stanoven na 20 dnů 
od vykonání praktické zkoušky a termín pro odevzdání přihlášek k opravné nebo 
náhradní zkoušce konané formou praktické zkoušky pro podzimní zkušební období je 
stanoven na 4 dny od vykonání praktické zkoušky, nejpozději však 31. srpna 2021. 
Rovněž byl prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky v podzimním období, 
a to do 30. září 2021 (standardně je stanoveno do 20. září). 

 
• Didaktické testy MZ (jarní období) na naší škole: český jazyk a literatura, 

anglický jazyk, matematika: 

24. 5. 2021 (PO) matematika, anglický jazyk 

25. 5. 2021 (ÚT) český jazyk a literatura 
 

Zveřejnění výsledků DT – řádný termín 
    7. června 2021 
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• Didaktické testy MZ (jarní období) – náhradní termín (na spádových školách – 

bude určené CZVV ve spolupráci s krajskými úřady: 

7. 7. 2021 (ST) matematika, anglický jazyk  

8. 7. 2021 (ČT) český jazyk a literatura 

 
Zveřejnění výsledků DT – mimořádný termín 
    19. července 2021 
 

 
 
 
Přihlášení k mimořádnému termínu DT 
 
Kdo se může přihlásit: 

a) žák nebo uchazeč, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné 
nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním období 
zkušebním období, 

b)  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 a zároveň 

c) podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli školy, ve 
které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od 
konání dané zkoušky. 

 
U DT byl již vydaným opatřením obecné povahy (OOP) prodloužen časový limit na 
jejich vypracování: 
 
Konkrétně: 
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  DT z českého jazyka a literatury – prodloužení ze 75 minut na 85 minut 
 DT z cizího jazyka (u nás anglický jazyk) – prodloužení ze 100 minut 

na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence) 
 DT z matematiky – prodloužení ze 120 minut na 135 minut 
 
Prodloužení časového limitu na vypracování DT se týká všech maturujících, kteří 
v jarním a podzimním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní 
zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu. 
 
Pro žáky naší školy neplatí ustanovení zohlednění situace žáků (odpuštění DT). 
Žákům naší školy nebyla nařízená pracovní povinnost podle krizového zákona  
a nespadají do určených oborů vzdělání, ve kterých žáci mohli vykonávat dobrovolnou 
činnost v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální služby. 
 
Termín pro podání žádosti o přezkoumání DT konaného v řádném termínu je stanoven 
do 28. června 2021 a pro podání žádosti v mimořádném termínu do 9. srpna 2021. 
 
Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K tomuto termínu musí 
být žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný 
způsob přihlášení může být po dohodě s ředitelem školy považována i e-mailová 
komunikace bez zaručeného elektronického podpisu. 
 

• Příprava na maturity 

GY  16. 4.(PÁ), 18.5. – 21.5. 2021 (ÚT-PÁ) 

PR  16. 4.(PÁ), 18.5. – 21.5. 2021 (ÚT-PÁ) 
 
MAS 16. 4.(PÁ), 18.5. – 21.5. 2021 (ÚT-PÁ) 
 

• Pedagogická rada pro 4. ročníky 
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11. 5. 2021 (ÚT) 14. 45 hod. 
 

• Ukončení výuky a předání závěrečného vysvědčení 

17. 5. 2021 (PO) 
 

• Profilová část MZ – ústní část 

GY 1. – 3. 6. 2021 (ÚT – ČT) 

PR 4. 6. a 7. 6. 2021 (PÁ, PO) 

MAS 8. 6. 2021 (ÚT) 
 
Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky 
 
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského 
zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části MZ (český jazyk a literatura a cizí jazyk) 
se stávají zkouškami nepovinnými (ústní zkouška). Je tedy na rozhodnutí žáka, 
zda je konat bude nebo nebude! 
Toto pravidlo platí pouze: 

− pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 
2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní 
zkoušku, 

− pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při 
zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka). 

 
Žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce  
v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury  
a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se může rozhodnout, že 
tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z 
českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. 
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Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná 
neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy 
neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných 
předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky 
z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka). 
 
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy (na 
formuláři vypracovaném školou), a to nejpozději do 
 
    30. dubna 2021. 
 
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a 
ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní termín a dva opravné termíny. 
V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy 
omluvu neuznal, přichází žák o řádný termín a zbývají mu 2 opravné pokusy. Ve 
všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní 
povinné profilové zkoušky a didaktické testy. Do pěti let od úspěšného ukončení 
vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky. V případě úspěšného vykonání 
opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nové maturitní vysvědčení. 
 
Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT 
z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné 
zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka! 
 
Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek 
této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí 
potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České 
republice nebo v zahraničí. 
V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku 
konat bude, nebude ji moci vykonat jako součást této maturitní zkoušky ani  
v budoucnu. 
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Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
 
Písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk žáci nekonají. 
 
K maturitní zkoušce v jarním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal 
přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. 
 
 

• Vydání maturitních vysvědčení 

GY 11. 6. 2021(PÁ) 9.00 – 10.00 hod. 

MAS 11. 6. 2021(PÁ) 10.15 – 11.00 hod. 

PR 14. 6. 2021(PO) 9.00 – 10.00 hod. 

 
 
Upozornění 
Pokud by se z důvodu zhoršení covidové pandemie změnily termíny a pravidla 
maturitních zkoušek, tak Vás budeme neprodleně o všech změnách a přijatých 
opatřeních informovat. 
 
 
 
Ing. Josef Krčil 
ředitel školy 


