
Úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021 vydané 
MŠMT k     15.3.2021   v reakci  na pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků 
závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické.

V platnosti zůstává:
1. Maturitní zkoušku může konat :
    Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, pokud 
    si do 1. prosince 2020 podal přihlášku a prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
2. V platnosti zůstaly i termíny pro dokončení klasifikace za první pololetí:
    Žák, který neprospěl v 1. pololetí a do 31. března 2021 vykonal úspěšně opravnou nebo
    náhradní komisionální zkoušku, může konat maturitní zkoušku v jarním období.
    Žák, který neprospěl v 1. pololetí a vykonal úspěšně opravnou nebo náhradní
    komisionální zkoušku do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušku v podzimním
    období. 
3. Maturitní zkoušku může konat žák, který do 1. prosince 2020 podal přihlášku k opravnému
    nebo náhradnímu termínu MZ - týká se maturantů z předchozích let.
4. Žák koná didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 
    V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: 
    ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut
    ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu 
    a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti 
    ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.

4. Žák nekoná písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk v jarním ani 
    podzimním období, pokud je:
    a) žákem posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 (bez ohledu na obor a formu
    vzdělávání) 
    b) žákem posledního ročníku v předešlém školním roce 2019/2020 (tj. konal řádný termín
    maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb). 
    Tito žáci nekonají písemnou práci z těchto předmětů ani v případě, že konají následně 
    (v rámci 5leté lhůty od úspěšného ukončení vzdělávání) náhradní nebo opravnou zkoušku. 
    c) ostatní žáci, kteří nespadající do výše uvedených dvou kategorií, písemnou práci z     těchto  
    předmětů konají.

5. Žáci budou na vysvědčení za 2. pololetí hodnoceni jen z těch předmětů, ze kterých byli 
    v tomto období vzděláváni.
6. Statut žáka
    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.



Změny v     konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021  

1. Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021 (původní 
termín byl do 31. března 2021).

2. Posunutí konání didaktických testů – řádný termín
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:
pondělí 24. května  - matematika, anglický jazyk
úterý 25. května - český jazyk a literatura 

Žádost o přezkoumání výsledku DT se podává do 28. 6. 2021 na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1.

3. Období konání profilových zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021 
(původní období bylo dle předchozího opatření obecné povahy od 16. května do 25. června 
2021.

4. Žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, který se přihlásil k maturitní zkoušce 
v jarním zkušebním období, NEMUSÍ KONAT ÚSTNÍ ZKOUŠKY z předmětů navazujících 
na společnou část MZ – tj. ústní zkoušky z     českého jazyka a literatury a cizího jazyka  .
Tyto zkoušky jsou dobrovolné – lze konat pouze zkoušku z ČJL nebo jen z cizího jazyka.
a) Do 30. dubna 2021 žák písemně informuje ředitelku o rozhodnutí zkoušku konat.
b) Pokud žák nekoná v profilové části ústní zkoušku, není   z této části   hodnocen  
c) Pokud koná     v profilové části ústní zkoušku, je   z ní   hodnocen  , ale pokud zkoušku nevykoná 
úspěšně (nebo se k ní nedostaví  bez ohledu na to, jestli se omluví nebo neomluví) přesto 
maturitu vykoná úspěšně a dostane vysvědčení, pokud zbytek povinných zkoušek vykoná 
úspěšně tj. v  e všech těchto případech žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal   ostatní 
povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). 

UPOZORNĚNÍ 
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 jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. 
Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonáním 
další maturitní zkoušky nebo vykonáním jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, 
která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky 
z příslušného zkušebního předmětu.
 
Školský zákon - § 113 Jednotlivá zkouška
(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části 
maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní 



zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, lze konat na základě přihlášky podané řediteli 
školy, který sdělí uchazeči písemně nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může 
požadovanou zkoušku konat. 
Ministerstvo prováděcím právním předpisem stanoví termíny konání jednotlivé zkoušky, 
formu a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, a dále nejvyšší 
možnou úplatu za zkoušku. 

 (7) Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše
dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. Podmínkou je
podání přihlášky.

(8) Dokladem o úspěšném vykonání  jednotlivé  zkoušky  je  osvědčení  o  jednotlivé  zkoušce,
které vydává škola. 

d) Ostatní profilové zkoušky žák koná v běžném rozsahu dle termínů stanovených ředitelem 
školy.
e) Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání je možné konat náhradní či opravné 
zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky, je žákovi vystaveno 
nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), 
původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude 
zaznamenána v maturitní dokumentaci. 

5. Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu, konají tyto ústní zkoušky za 
běžných podmínek, (a to včetně písemné práce – kromě žáků, kteří konali maturitu poprvé
v loňském školním roce, ti písemnou práci nekonají.

6. Žádost o přezkoumání výsledku profilové zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí
 o vyloučení ze zkoušky je nutné podat Magistrátu hlavního města Prahy do 12. srpna 2021.

7. Období školního vyučování je stanoveno až do neděle 23. května 2021. Pokud ředitel školy
stanoví žákům dny volna na přípravu k maturitní zkoušce před konáním didaktických testů 
 je 14. květen 2021 dnem, kdy se předává vysvědčení.

8.  Statut žáka 
 Žák, který nesplnil kritéria připuštění k maturitní zkoušce ani pro jarní ani podzimní zkušební období 
(neprospěl v 1. pololetí), je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá 
vzdělávání.
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, může požádat ředitele školy o 
povolení opakování ročníku bez ohledu na jeho hodnocení v 1. nebo 2. pololetí.  Zde neplatí pravidlo, 
že opakování ročníku lze povolit pouze žákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl.
Nadále platí, 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 žákovi nevzniká 
právo na konání opravného nebo náhradního termínu v budoucnu.



V Praze dne24.3.2021 Mgr. Alena Ondráková  

    ředitelka školy


