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Maturitní zkoušky – jaro 2021 
 

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáka 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje: 
 
1.  
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve 
kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní 
zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.  
U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 
ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, se nepoužije pravidlo v 
ustanovení § 78a odst. 3 a § 79 odst. 6 věty první školského zákona. 
 
2. 
 
Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru 
vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl 
ze všech povinných předmětů.  
 
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání 
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 tak, aby se konala do  
31. března 2021.  
 
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  
 
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín 
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.  
 
Opravná a náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální.  
Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije. 
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3. 
V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního 
předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 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. 
 
4. 
Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 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, může konat tuto zkoušku v 
mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává 
řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021. 
 
5. 
Mimořádný termín se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které určí 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl 
konat řádný termín zkoušky společné části maturitní zkoušky, zašle žákovi pozvánku ke 
konání této zkoušky v mimořádném termínu. Ustanovení § 81 odst. 1 věty první se 
nepoužije. 
 
6. 
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky 
konané v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této 
zkoušky lze podat ministerstvu do 13. července 2021; ustanovení § 82 odst. 3 školského 
zákona se v tomto případě nepoužije. Pokud by žákovi po přezkoumání jeho žádosti o 
přezkum mimořádného termínu zkoušky vznikl nárok na druhý náhradní termín, koná žák 
zkoušku pouze v jednom náhradním termínu. 
 
7. 
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, a ten, kdo konal řádný termín 
maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky 
zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 
jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní 
zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona 
se nepoužije. 
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Rozhodnutí ředitelky školy: 
 
1. Termíny maturitní zkoušky zůstávají zatím v původním termínu, změna může nastat  
    v návaznosti na vývoj situace 
 

 Společná část maturitní zkoušky – termíny určené MŠMT 
DT Matematika – 3. 5. 2021 – 8:00 
DT Anglický jazyk – 3. 5. 2021 – 13:30 
DT Český jazyk a literatura – 4. 5. 2021 – 8:00 
DT Německý jazyk – 5. 5. 2021 – 13:00  

 

 Profilová část maturitní zkoušky 
Praktická zkouška z odborných předmětů – 31. 5. 2021 
Ústní zkouška – 17. 5. – 21. 5. 2021 

 
2. Doklasifikační zkoušky 
 
V návaznosti na OOP MŠMT stanovuji: 
 
Žák, který je v 1. pololetí školního roku neklasifikován z povinného předmětu a má zájem 
vykonat maturitní zkoušku v jarním termínu, podá písemnou žádost ředitelce školy 
o povolení vykonání doklasifikační zkoušky nebo zkoušek do 31. 3. 2021. 
 
V žádosti uvede, o jaký či jaké předměty se jedná. 
 
Domluví si termín zkoušky, která je komisionální, s vyučujícím daného předmětu. 
 
Žádost bude mít formální náležitosti (viz vzor), bude vlastnoručně podepsaná a žák jí 
odevzdá ředitelce školy. 
 
 
 
 
 
Most 1. února 2021 
 
 
Mgr. Kateřina Fischerová 
ředitelka 
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