
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje podmínky konání maturitních 

zkoušek v roce 2021 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/opatreni-obecne-povahy-uprava-

podminek-konani-maturitnich 

 

Stručná informace ke změnám maturitních zkoušek v roce 2021 

29. 1. 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 k maturitním zkouškám  

a určilo: 

 žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí tohoto školního roku 

 nehodnocené předměty v 1. pololetí – žák koná komisionální zkoušku do 30. 6. 2021 – 

maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2021 

 na žádost žáka je možné zkoušku konat do 31. 3. 2021, aby mohl konat maturitní zkoušku 

v jarním termínu – komisionální zkoušky určila ředitelka školy všem do tohoto data bez 

žádosti žáka (v případě neúspěchu může žák požádat o další komisionální zkoušku)    

 didaktický test z českého jazyka trvá 85 minut 

 didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut (40 minut poslech + 70 minut test) 

 didaktický test z matematiky trvá 135 minut 

 profilová zkouška z českého a cizího jazyka  - pouze hodnocení ústní zkoušky (zrušena písemná 

– slohová práce) 

 

 v případě onemocnění Covid-19 nebo karantény může žák konat zkoušku v mimořádném 

termínu – omluvu a přihlášku k mimořádnému termínu doručí žák ředitelce školy  

do 10. 5. 2021 

 žák oboru 75-41-M/01 může konat didaktické testy v mimořádném termínu, pokud v řádném 

termínu neuspěl a zároveň v období 12. 10. 2020 – 10. 5. 2021 vykonával uloženou pracovní 

povinnost nebo dobrovolnou činnost v některém ze zařízení vyjmenovaných v opatření MŠMT 

v rozsahu nejméně 160 hodin – přihlášku a doložení důvodu podá ředitelce školy  

do 18. 5. 2021 – opravnou zkoušku může konat nejvýše 3x z každého předmětu,  

mimořádný termín se do počtu opravných zkoušek započítává –  

tyto zkoušky se konají 14. – 16. 6. 2021 

 žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky – didaktického testu nebo žádost  

o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 13. 7. 2021 

 

 období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu se prodlužuje do 25. 6., 

praktické zkoušky lze konat do 27. 8. 2021 

 konkrétní termíny stanoví ředitelka školy 

 přihláška k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části MZ – do 30. 6. 2021 

 v případě řádného termínu praktické maturity v červenci nebo srpnu – žák se účastní 

praktického vyučování dle rozvrhu stanoveného ředitelkou – platí i pro žáky, kteří neprospěli 

za 1. pololetí do 31. 3. 2021 

 přihlášku k opravné nebo náhradní praktické zkoušce v podzimním termínu podá žák do 4 dnů 

od data zkoušky – přihláška k této zkoušce se podává samostatně 

 období pro konání praktické zkoušky v podzimním termínu se prodlužuje do 30. 9. 2021 

 žádost o přezkum rozhodnutí o vyloučení z praktické zkoušky nebo o přezkum průběhu  

a výsledku zkoušky konané v červenci nebo srpnu lze podat do 20 dnů od jejího konání  

ke krajskému úřadu 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Fvzdelavani%2Fskolstvi-v-cr%2Fstatni-maturita%2Fopatreni-obecne-povahy-uprava-podminek-konani-maturitnich&data=04%7C01%7Clea.jakubithova%40msk.cz%7Cd0c55359ca6442821f0508d8c687ac6b%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637477633313724095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v4PtlBhbyLjwpQvpqFu222BZt0p2exCkxwx1ySC%2Byys%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Fvzdelavani%2Fskolstvi-v-cr%2Fstatni-maturita%2Fopatreni-obecne-povahy-uprava-podminek-konani-maturitnich&data=04%7C01%7Clea.jakubithova%40msk.cz%7Cd0c55359ca6442821f0508d8c687ac6b%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637477633313724095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v4PtlBhbyLjwpQvpqFu222BZt0p2exCkxwx1ySC%2Byys%3D&reserved=0


 právním předpisem určený doklad k žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka doloží žadatel 

nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka 

 

Ředitelka školy může upravit a stanovit výhradně následující: 

 maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata ústní 

zkoušky z cizího jazyka – upravováno nebude 

 odlišný způsob konání praktických maturitních zkoušek – upravováno bude u některých oborů 

do 15. 2. 2021 

 

 vyhoví-li ředitelka školy žádosti žáka o opakování posledního ročníku maturitního oboru, ruší 

se výsledky maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a žák nemůže konat opravné 

nebo náhradní zkoušky 

 z objektivních příčin spojených s epidemií koronaviru mohou školy ve 2. pololetí některé učivo 

částečně nebo úplně vypustit ze vzdělávání, hodnocení za druhé pololetí školního roku 

2020/2021 na vysvědčení by pak bylo pouze z těch předmětů, které byly reálně vyučovány 

 

 

 

S přáním úspěšného zvládnutí maturitních zkoušek  

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy 

 

 

 

 


