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INFORMACE O AKTUÁLNÍCH ÚPRAVÁCH PODMÍNEK KONÁNÍ 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021 
MŠMT představilo 10. března 2021 změny týkající se maturitních zkoušek 

 
MŠMT provedlo1 v reakci na trvající dlouhodobý zákaz osobní přítomnosti žáků na vyučování a 
s ohledem na určitá omezení daná pokračujícím2 distančním vzděláváním další úpravy3 podmínek 
konání maturitní zkoušky (MZ) v jarním (i v podzimním) termínu 2021. 
 
 

Kompromisní řešení na jedné straně zohledňuje složitost současné situace, zároveň však zachovává 
účel a smysl maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační4, která stvrzuje požadovanou úroveň 
znalostí a dovedností využitelných pro další studium (či event. vstup na pracovní trh). 
 
Poznámka1: Stále platí, že žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku a 
podal5 přihlášku, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 
2020/20216. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Viz dopis ministra školství č. j.: MSMT-7011/2021-1 a navazující materiál DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 
2021. Kompletní text je dostupný na https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-
maturitnich-zkousek, resp. https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-
skolnim-roce-2020-2021/; OOP (opatření obecné povahy) č. j. MSMT-3267/2021-3 a materiál METODIKA K NOVÉMU 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÉ UPRAVUJE MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021. 
2 Zákonem ukotvené dle § 184a školského zákona. 
3 Samozřejmě stále platí také předchozí úpravy, které byly představeny již dříve, a to že u didaktických testů je navýšen 
čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky.  (U výběrové zkoušky 
Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn.) V rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) 
práce (k tomu blíže viz METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021 ze dne 15. února 2021). 
4 Certifikační minimum garantované státem tvoří didaktický test. Je možné se na něj připravit distančně, a to také 
například pomocí vzorových testů na webu CERMATu Testy a zadání z předchozích období | Maturitní zkouška 
(cermat.cz) či v aplikaci České školní inspekce Aplikace ČŠI pomůže při přípravě na přijímačky i maturitu, MŠMT ČR 
(msmt.cz), kde si mohou žáci didaktické testy procvičovat. V nejbližších dnech bude představena také další podpora ze 
strany Národního pedagogického institutu ČR. 
5 Nejpozději do 1. 12. 2020. 
6 Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, pokud prospěl ze všech povinných 
předmětů.  
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.  
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. 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek
https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/
https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi
https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni
https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni
https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni
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AKTUÁLNÍ ÚPRAVY V PROFILOVÉ („ŠKOLNÍ“) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
 

(1) Pro všechny žáky7 je (navazující8) ústní zkouška z českého a cizího jazyka dobrovolná. 
Poznámka2: Ústní zkouška z ČJaL a CJ je automaticky v IS CERTIS CZVV9 přesunuta do nepovinných 
zkoušek.  

 pátek 30. dubna 2021 – poslední možný termín pro písemné sdělení řediteli školy10 o rozhodnutí 

dobrovolně konat nepovinnou profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury či cizího 

jazyka ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky; posunutý11 termín, do něhož je možné 

předložit žákovský seznam literárních děl k ústní profilové MZ z ČJaL. 
 

Poznámka3: Je tedy zcela na rozhodnutí žáka, zda ústní zkoušky (zkoušku) z ČJaL a CJ konat bude, 
nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním 
vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné 
předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce. V případě, že 
žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z ČJaL nebo CJ neúspěšně, na vysvědčení se tato známka 
neuvádí a nezapočítává se, tedy případný neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Neúspěšnou 
nepovinnou zkoušku je také umožněno (zcela dobrovolně) opakovat12. 
Žák by měl při rozhodování důkladně zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění 
jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na VŠ v ČR, ale i 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 budoucnu13.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
7 Výjimkou jsou žáci konající MZ v náhradním nebo opravném termínu. Tito žáci konají MZ za běžných podmínek, a to 
včetně písemné práce (kromě žáků, kteří konali maturitu poprvé v loňském školním roce 2019/2020, tito žáci písemnou 
(slohovou) práci rovněž nekonají). 
8 Toto pravidlo platí pouze pro profilovou zkoušku, která navazuje na společnou část, tj. např. se neuplatní při zkoušce 
z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka! 
Toto pravidlo platí také pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali v letošním školním roce 2020/2021 
(neplatí tedy pro uchazeče z předchozích let, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku).  
9 Informační systém Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. 
10 Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pro snadnou administraci úkonu je možnost využít vzorový 
formulář Sdělení o rozhodnutí konat dobrovolnou profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka či českého jazyka a 
literatury. 
11 Původní termín byl do 31. března 2021. 
12 Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává 
mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy 
omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. 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 (s doplněnou úspěšně vykonanou 
zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude 
zaznamenána v maturitní dokumentaci. 
13 Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky by bylo možné pouze např. vykonáním tzv. jednotlivé zkoušky 
dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z 
příslušného zkušebního předmětu. 
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(2) UPRAVENÝ HARMONOGRAM PÍSEMNÝCH A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ14 

 úterý 20. až pondělí 26. dubna 2021 – písemné zkoušky profilové části MZ z předmětů Ma, Bi, 

Dě, ZSV, DG, Fy, Che a Ge; 

 středa 2. června – pátek 4. června 2021 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací profilové 

části MZ na Gymnáziu Cheb; 

 pondělí 10. a úterý 11. května 2021 – náhradní termín pro písemné zkoušky profilové části MZ  

pro maturanty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu (a náležitě se z něj omluví) z důvodu 

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

 
 

AKTUÁLNÍ ÚPRAVY VE SPOLEČNÉ („STÁTNÍ“) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

(3) Posun řádného jarního termínu pro konání didaktických testů (DT) společné části MZ na 

 pondělí 24., úterý 25. a středu 26. května 2021:  

 pondělí 24. května – DT matematika; DT anglický jazyk;  

 úterý 25. května – DT český jazyk a literatura;  

 středa 26. května – DT matematika rozšiřující; DT francouzský a německý jazyk.  
Podrobný rozpis (časové schéma konání jednotlivých zkoušek) je dostupný z: Maturitní kalendář | 

Maturitní zkouška (cermat.cz). 

 

(4) Zveřejnění výsledků řádného termínu DT 

 pondělí 7. června 2021 - zpřístupní CZVV15 výsledky DT ředitelům škol; 

 úterý 8. června – oznámení výsledků DT žákům. 

 

(5) Stanovený mimořádný jarní termín16 pro konání didaktických testů (DT) společné části MZ 

vyhlášený pro maturanty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu (a náležitě se z něj 

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

onemocněním17 

 od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021: 

 středa 7. července – DT matematika; DT anglický jazyk; 

 čtvrtek 8. července – DT český jazyk a literatura;  

 pátek 9. července – DT matematika rozšiřující; DT francouzský a německý jazyk.  
Podrobný rozpis (časové schéma konání jednotlivých zkoušek) je dostupný z: Maturitní kalendář | 

Maturitní zkouška (cermat.cz). 

Poznámka4: Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci 
s krajskými úřady. 
 

                                                             
14 Jarní období konání profilových maturitních zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021. 
15 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
16 K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy.  
17 Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák řediteli školy současně s omluvou nejpozději do 
určeného termínu. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
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Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák, který je oprávněn ke konání 

mimořádného termínu, řediteli školy18 současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané 

zkoušky, tj. nejpozději v rozmezí dnů  

 čtvrtek 27. – pondělí 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky)19. 

 

(6) Zveřejnění výsledků mimořádného termínu DT 

 pondělí 19. července 2021 - zpřístupní CZVV výsledky mimořádného termínu DT ředitelům škol;  

 úterý 20. července 2021 – oznámení výsledků mimořádného termínu DT žákům. 

 
  

UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 

(7) UPRAVENÝ HARMONOGRAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TERMÍNŮ  

 pondělí 19. dubna 2021 – zahájení povoleného období pro konání písemných zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky (MZ): 

 úterý 20. dubna 2021 8:00 h – písemná zkouška z předmětů matematika, biologie a dějepis, 

 čtvrtek 22. dubna 2021 8:00 h – písemná zkouška z předmětů základy společenských věd, 

deskriptivní geometrie a fyzika, 

 pondělí 26. dubna 2021 8:00 h – písemná zkouška z předmětů chemie a geografie; 

Poznámka4: Písemné (slohové) práce z ČJaL a CJ se nekonají. 

 pátek 30. dubna 2021 – poslední možný termín pro písemné sdělení řediteli školy o rozhodnutí 

dobrovolně konat nepovinnou profilovou MZ z ČJaL či CJ; 

 pátek 30. dubna 2021 – posunutý20 poslední možný termín podání písemné žádosti o nahrazení 

profilové MZ z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (odpovídajícím jazykovým 

certifikátem); 
 

Poznámka5: V souvislosti s úpravou MZ podle bodu (1) je pro možnost nahrazení rozhodující počet 
profilových zkoušek (nejméně 4), ke kterým se žák přihlásil na přihlášce podávané do 1. 12. 2020, 
nikoliv kolik jich ve skutečnosti dobrovolně či povinně absolvuje. 

 pátek 30. dubna 2021 – poslední možný termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl 

pro ústní profilovou MZ z ČJaL v jarním zkušebním období; 

 pátek 7. května 2021 – uzavření klasifikace v maturitním ročníku; 

 úterý 11. května 2021 – závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročník; 

 pátek 14. května 2021 8:00 h – vydání závěrečného ročníkového vysvědčení pro maturitní ročník 

(poslední den školního vyučování); 

 

                                                             
18 Ve které měl konat řádný termín. 
19 Ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky CZVV prostřednictvím IS CZVV do 1. června 2021. 
20 Původní termín byl do 31. března 2021. 
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 pondělí 17. května – pátek 21. května 2021 – souvislé volno21 („svatý“ týden) k přípravě na MZ 

pro maturitní ročník; 

 pondělí 24., úterý 25. a středa 26. května 2021 - řádný jarní termín pro konání DT společné části 

MZ; 

 čtvrtek 27. května až pondělí 31. května 2021 – omlouvání žáků z řádného termínu a 

přihlašování k mimořádnému termínu DT22; 

 čtvrtek 27. května 2021 – poslední možný termín doložení průkazného dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky (vydaný příslušnou institucí) k žádosti o nahrazení 

profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým 

certifikátem). 

 středa 2. června – pátek 4. června 2021 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací profilové 

části MZ na Gymnáziu Cheb; 

 den následující po dni, kdy žák závěrečného ročníku úspěšně vykonal maturitní zkoušku – žák 

přestává být žákem školy; 

 pondělí 7. června 2021 - zpřístupnění výsledků řádného termínu DT ředitelům škol; 

 úterý 8. června 2021 – oznámení výsledků řádného termínu DT žákům; 

 pátek 11. června23 15:00 h – tradiční slavnostní vyřazení absolventů a předání maturitních 

vysvědčení (Velký sál Fakulty ekonomické ZČU v Chebu);  

 pondělí 28. června 2021 – poslední termín pro podání žádosti o přezkoumání DT konaného v 

řádném termínu; 

 středa 30. června – žák závěrečného ročníku, který nevykonal některou část (nebo žádnou) 

maturitní zkoušky, přestává být žákem školy;  

 středa 7. července 2021 až pátek 9. července 2021 - mimořádný jarní termín pro konání DT 

společné části MZ; 

 pondělí 19. července 2021 - zpřístupnění výsledků mimořádného termínu DT ředitelům škol; 

 úterý 20. července 2021 – oznámení výsledků mimořádného termínu DT žákům; 
 

 pátek 23. července 2021 – poslední možný termín24 přihlášení žáka k MZ pro podzimní zkušební 

období 202125 pro případ, že žák znal výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní 

zkoušky do 19. července 2021; 

 

 

                                                             
21 Ředitel musí určit žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku – určuje však, ve kterém termínu 
volno mají a také platí, že se nemusí jednat o souvislých 5 vyučovacích dnů. 
22 Nejpozději do 3 pracovních dnů od data konání příslušné zkoušky. 
23 Termín může být upřesněn, resp. upraven podle aktuální epidemické situace. 
24 (Původní termín dle zrušeného opatření obecné povahy byl do 30. června 2021, dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. je tento 
termín každoročně stanoven do 25. června). 
25 Ředitel školy předá údaje z přihlášky CZVV do 2 pracovních dnů ode dne podání přihlášky prostřednictvím 
informačního systému CZVV.  
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 pátek 30. července 2021 – poslední možný termín26 přihlášení žáka k MZ pro podzimní zkušební 

období 202127 pro případ, že žák znal výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní 

zkoušky do 23. července 2021; 

 pondělí 9. srpna 2021 – poslední termín pro podání žádosti o přezkoumání DT konaného v 

mimořádném termínu; 

 čtvrtek 12. srpna 2021 - poslední termín pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku 

či vyloučení ze zkoušky profilové části Krajskému úřadu Karlovarského kraje; 

 středa 1. září 2021 (od 12:15 h) do pátku 3. září 2021 – termín podzimního zkušebního období 

pro konání DT společné části MZ na spádové škole28; 

 pondělí 6. září 2021 – plánovaný29 termín podzimního zkušebního období pro konání ústních 

zkoušek a obhajob maturitních prací v profilové části MZ na Gymnáziu Cheb. 

 

 

V Chebu 22. března 2021 

         ________________    
         Jaroslav Kočvara v.r. 
               ředitel školy 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 (Původní termín dle zrušeného opatření obecné povahy byl do 30. června 2021, dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. je tento 
termín každoročně stanoven do 25. června). 
27 Ředitel školy předá údaje z přihlášky CZVV do 2 pracovních dnů ode dne podání přihlášky prostřednictvím 
informačního systému CZVV.  
28 Podrobný časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT ČR do 15. srpna 2021. 
29 Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 mohou uskutečnit v období od 1. do 20. září 2021. 
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