
           
 

 
Aktuální informace ke konání zkoušek společné i profilové části 

maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2021 
a rozhodnutí ředitele školy  

o vzdělávání maturitního ročníku ve II. pololetí školního roku 
2020/2021 

 
 
Na základě vydaného opatření obecné povahy MŠMT ČR Maturitní zkoušky (č. j.: MSMT-
3267/2021-1) ze dne 29. ledna 2021 došlo k úpravám ve společné i profilové části maturitních 
zkoušek (MZ) pro školní rok 2020/21 a ke změnám v organizaci výuky maturitního ročníku ve 
II. pololetí školního roku 2020/21. 
 

I. HLAVNÍ BODY ÚPRAV SPOLEČNÉ („STÁTNÍ“) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v plánovaném řádném 
termínu v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května 20211. 
2. Nově je stanoven také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se řádně omluví z řádného 
termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto 
onemocněním2, na období od pondělí 14. června do středy 16. června 20213. 
3. DT mají prodloužený limit na jejich vypracování (u ČJaL a CJ shodně o 10 min a u Ma o 15 
min)4. 
4. Žákům, kteří konali dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické nebo 
sociální služby5, je navýšen počet opravných termínů ke konání DT6. Přihlášku k 
mimořádnému termínu konání této zkoušky spolu s doložením výše uvedených skutečností 
podává žák řediteli školy nejpozději do 18. května 2021. 
 
 
 

                                                 
1 Zevrubný rozpis viz Maturitní kalendář 2021 na odkazu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-
zkouska/maturitni-kalendar. 
2 Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák řediteli školy současně s omluvou nejpozději 
do 10. května 2021. 
3 Podrobný rozvrh viz opět Maturitní kalendář 2021 na odkazu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-
zkouska/maturitni-kalendar. DT v náhradním termínu proběhnou na vybraných školách, které určí Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání. 
4 V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a 
literatura (ČJaL) 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk (CJ) 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. 
5 Žák odpracoval nejméně 160 hodin 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, u odlehčovacích 
sociálních služeb v pobytové formě nebo v zařízení sociálních služeb a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc.  
6 A to z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny. 
 



           
 
 

II. HLAVNÍ BODY ÚPRAV PROFILOVÉ („ŠKOLNÍ“) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

1. V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání koná v profilové 
části MZ zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky 
před zkušební maturitní komisí. Hodnocení MZ z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky (tj. plánované písemné práce z ČJaL a CJ se nekonají a 
nebudou zahrnuty do hodnocení profilové MZ)7. 
 
Detailnější informace lze nalézt na odkazu https://koronavirus.edu.cz/files/oop-maturita-
2021.pdf. 
 
 

III. VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍHO ROČNÍKU VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
2020/21 A UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ  

 
1. S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání a na základě doporučení MŠMT 
ČR8  se ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 výuka v maturitním ročníku zaměří pouze 
na předměty podporující přípravu na (společnou i profilovou) maturitní zkoušku. 
2. Počínaje pondělím 8. února 2021 navštěvuje žák maturitního ročníku pouze předměty 
související s jeho volbou předmětů maturitní zkoušky9. 
3. Žák posledního ročníku je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 
hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván. Celkové 
hodnocení na závěrečném vysvědčení pak bude vytvořeno pouze z předmětů, které byly ve 
druhém pololetí 2020/2021 vyučovány. 
4. Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, může konat maturitní 
zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/202110. 
5. Žákovi, který v 1. pololetí školního roku 2020/2021 neprospěl nebo nemohl být hodnocen, 
určí ředitel školy termín 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 do 31. března 
2021.  
6. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí 
do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním 
období roku 2021. 
 
 

                                                 
7 To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Přihlášku k případné 
opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák podává nejpozději do 30. června 2021. 
8 Opatření obecné povahy MŠMT ČR Maturitní zkoušky č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Dostupné 
z: https://koronavirus.edu.cz/files/oop-maturita-2021.pdf 
9 Žákům bude zpřístupněna tabulka, v níž bude u každého žáka vyznačena volba jeho maturitních předmětů a 
předměty, které je povinen ve II. pololetí 2020/2021 navštěvovat. Případné nesrovnalosti žák obratem nahlásí 
třídnímu učiteli. 
10 Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, pokud prospěl ze všech povinných 
předmětů.  

https://koronavirus.edu.cz/files/oop-maturita-2021.pdf


           
 
7. Opravná a náhradní zkouška konaná podle předchozích dvou bodů je komisionální11. 
8. V případě konání komisionální zkoušky (ať už opravné, nebo k dokončení klasifikace) 
realizované v 5. stupni protiepidemického systému (PES) se setkají prezenčně pouze zkoušený 
žák a zkoušející pedagogický pracovník; ostatní členové zkušební komise budou zkoušce 
přítomni on-line, hodnocení také proběhne on-line. 
9. Počet předmětů, z nichž se konají opravné zkoušky za první pololetí 2020/2021, není12 pro 
maturitní ročníky omezen. 
10. Pokud by u žáka konajícího komisionální či maturitní zkoušku byla zjištěna přítomnost 
nevypnutého13 mobilního telefonu či jiného zařízení, které může narušit objektivitu 
zkoušky14, je zkouška přerušena a žák hodnocen jako neprospěl.  
 
 
 
 
V Chebu 6. února 2021    __________________________ 
        RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara v. r. 
         ředitel školy 
 

                                                 
11 Pokud jde u zkoušky k dokončení klasifikace pouze o předložení chybějících podkladů žáka, komise pouze 
formálně dosvědčí jejich řádné a úplné doložení. 
12 Vlivem citovaného opatření obecné povahy MŠMT ČR Maturitní zkoušky (č. j.: MSMT-3267/2021-1). 
13 Pouhé ztišení vyzvánění v tomto případě nestačí! 
14 Typicky mikrosluchátka, nanosondy a miniaturní skryté kamery, indukční smyčky apod. 


