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Upravený model maturitní zkoušky pro školní rok 
2020/2021 

Vyplývající z Opatření obecné povahy z 29. ledna 2021 (Č. j.: MSMT – 3267/2021-1) 
 

„Opatření obecné povahy“, které vydalo MŠMT 29. ledna 2021 upravuje podobu maturitní 
zkoušky ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s přetrvávající distanční výukou ve školách 
následovně:  

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a 
maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává 
rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře 
obou částí. 

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé 
povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí 
pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z 
těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro 
připuštění k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá: 
 a) ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk,  
     ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. V jarním zkušebním období se v rámci profilových  
     zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce.  
     V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Toto   
     pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu a pro   
     žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tzn.  
     Nekonali písemné práce). Z toho vyplývá, že pro žáky, kteří v rámci svého prvního  
     řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové       
     práce neruší a budou je konat i v letošním roce.  
 
b) z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor    
    stanovuje rámcový vzdělávací program).  

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve 
společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o 
zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na 
celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná 
všechny povinné zkoušky společné a profilové části.  
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Upravený model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 je uveden v 
následující tabulce. 

ČÁST MATURITNÍ 
ZKOUŠKY 

POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 
(ŽÁK MŮŽE ZVOLIT 
MAX 2 ZKOUŠKY ) 

český jazyk a literatura  (DT) cizí jazyk 
matematika 

SPOLEČNÁ ČÁST    
cizí jazyk nebo matematika 
(DT)  matematika rozšiřující 
český jazyk a literatura (ÚZ) 
cizí jazyk (pokud si žák tento 
cizí jazyk zvolil ve společné 
části)   (ÚZ) 

PROFILOVÁ ČÁST  

2 nebo 3 další profilové 
zkoušky (počet stanoven 
RVP a ŠVP) 

další profilové zkoušky z 
nabídky stanovené ředitelem 
školy  
 

   
  

 
  

 
 
 


