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Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 – aktuální informace 

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:  
 

1. K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák posledního ročníku, který podal 
přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky do 1. prosince 2020 a prospěl 
v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

 
2. Žákovi, který neprospěl nebo byl nehodnocen, určí ředitel školy termín konání 

opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. března 2021, 
resp. 30. červen 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se pak konají formou 
komisionální zkoušky.  

 
3. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  
 

4. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín 
maturitní zkoušky až v podzimním termínu zkušebního období 2021.  

 
5. Žák, který je přihlášen ke konání maturitní zkoušky v jarním termínu a v době konání 

didaktických testů (3. – 5. května 2021) onemocní COVID-19 nebo je v nařízené 
karanténě spojené s tímto onemocněním, může konat zkoušky v mimořádném 
termínu od 14. do 16. června 2021. Mimořádný termín se bude konat ve spádových 
školách určených Cermatem.  

 
6. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podá řediteli školy současně 

s omluvou do 10. května 2021.  
 

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

 
8. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí 

slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy 
z těchto zkoušek neobdrží na maturitní vysvědčení známku. Hodnocení „uspěl“ není 
podmínkou pro připuštění k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk 
maturitního vysvědčení.  

 
9. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu na 

vypracování didaktických testů. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude 
trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a z matematiky 135 minut.  
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10. V řádném jarním termínu se didaktické testy budou konat ve dnech 3. – 5. května 

2021.      
       
11. 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.  
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