
MOŽNOST NAHRAZENÍ (JEDNÉ) PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO 
JAZYKA JAZYKOVÝM CERTIFIKÁTEM 
 
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, ředitel školy 
rozhodl, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou 
zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 
certifikátem1, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým 
vzdělávacím programem oboru gymnázium nebo vyšší2. Totéž ředitel školy stanovil pro jednu 
nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné 
části, didaktický test ve společné části však v takovém případě žák koná vždy. 
 
Podle § 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí žák podat 
písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději  

 pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 do středy 31. března 2021; 

 pro podzimní zkušební období do středy 30. června 2021. 
Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované 
jazykové zkoušky. Ověřenou kopií originálního jazykového certifikátu je pouze takový 
dokument, který má veškeré náležitosti příslušného dokumentu, včetně identifikačního čísla, 
podpisu pověřené osoby, specifických ochranných prvků, vodoznaků apod.  
Pokud žák nahradí profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky, 
uvádí se v protokolech a na vysvědčení pouze slovo „nahrazeno". Tato zkouška pak není 
součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky. 

 
Poznámka: Podle bodu XVIII aktuálního Opatření obecné povahy MŠMT ČR Maturitní zkoušky 
(č. j.: MSMT-3267/2021-1) žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 
2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka3 a nemůže ve stanoveném termínu k žádosti o 
nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné 
vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal 
jazykovou zkoušku. Samotnou úředně ověřenou kopii originálního jazykového certifikátu 
(doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) předloží žák řediteli školy nejpozději 
před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. 
Nepředloží-li žák doklad v termínu a s náležitostmi podle předchozí věty, koná ústní zkoušku 
z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. 
 
Zdroj: KORONAVIRUS.EDU.CZ [online]. Opatření obecné povahy MŠMT ČR Maturitní zkoušky 
č. j.: MSMT-3267/2021-1 [cit. 04.02.2021]. Dostupné z: https://koronavirus.edu.cz/files/oop-
maturita-2021.pdf 

                                                 
1 Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části 

pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 zveřejnilo MŠMT ČR na svých webových stránkách 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-

zkousek-z-4 
2 Nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. 
3 V souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

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

