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METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.).
Všechny níže uvedené změny byly provedeny formou opatření obecné povahy (dále také OOP) č. j. MSMT3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 (dodatkem) ze dne
15. února 2021 v návaznosti na § 184a školského zákona. OOP jsou dostupná zde:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Kdo bude konat maturitní zkoušku
V jarním zkušebním období 2021
1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020
přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do
31. března 2021.
2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
V podzimním zkušebním období 2021
1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 30. června 2021 přihlášku
a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. březnu 2021, ale
nejpozději do 30. června 2021.
2. Osoby, které podaly do 30. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
3. Osoby, které v rámci jarního zkušebního období konaly praktickou zkoušku v měsíci červenci nebo srpnu
2021 a které podaly přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce do 4 dnů od dne, kdy se tato zkouška
konala nebo konat měla.

Kdo nebude konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021 a co bude dělat po 31. březnu 2021
Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období nekoná žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen z některého
povinného předmětu v 1. pololetí 2020/2021.
I žák, který opravné zkoušky či náhradní zkoušky nevykoná do 31. března 2021 úspěšně, nadále pokračuje ve
výuce ve 2. pololetí.
Pokud žák vykoná opravné či náhradní zkoušky do 30. června 2021 úspěšně, může se přihlásit ke konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. června 2021 nevykonal opravné či náhradní
zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní zkoušky.
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Pro žáky, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce (ani v jarním ani podzimním zkušebním období), tj.
neprospěli za 1. pololetí školního roku 2020/2021, trvá období školního vyučování do 30. června 2021.
I nadále platí § 68 odst. 2 školského zákona, který stanoví: „Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně
5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní,
že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této
lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“

HODNOCENÍ ZA 1. a 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021, UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU,
OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU
Hodnocení za 1. pololetí
Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů,
splnil kritéria pro připuštění ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.
Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí, může zažádat o konání
opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky. Opravné a dle znění OOP také náhradní zkoušky se pak konají formou
komisionální zkoušky. Náhradní komisionální zkouška nahrazuje institut „náhradního termínu hodnocení“.
Náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku může žák konat ze všech předmětů vyučovaných v 1. pololetí – počet
předmětů není omezen.
Maximální počet náhradních zkoušek v konaných v jeden den není limitován, ale doporučujeme jejich konání pro
žáky rozumně rozložit. Počet opravných zkoušek konaných v jeden den stanovuje § 6 odst. 2 vyhlášky
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. (Komisionální
zkoušku opravnou může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.)
Konání komisionální zkoušky (ať už opravné nebo náhradní) je nově od 15. února 2021 umožněno prezenční
formou. Současně zůstává v platnosti možnost konání komisionálního přezkoušení on-line. Doporučujeme
předem stanovit podmínky, aby byla zajištěna objektivita zkoušky (webová kamera, mikrofon, určený čas a
prostředí).
Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky úspěšně a prospěje ze všech povinných předmětů
v 1. pololetí do 31. března 2021, pak může konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.
Pokud žák požádá o vykonání opravných nebo náhradních zkoušek v termínu do 31. března 2021, ředitel školy
takové žádosti musí vyhovět. Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021 neúspěšně,
nemůže již žádat znovu o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021.
Pokud žák úspěšně vykoná opravné nebo náhradní zkoušky v období od 1. dubna do 30. června 2021, může
konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021.
Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být
připuštěn ke konání maturitní zkoušky.
Pokud žák není za 1. pololetí z některého předmětu hodnocen a nedostaví se k vykonání náhradní zkoušky, je za
1. pololetí z tohoto předmětu nehodnocen a celkové hodnocení za 1. pololetí je dle § 3 odst. 6 vyhlášky
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nehodnocen.
Takový žák neprospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů a nemůže konat maturitní zkouškou.
V případě, že žák bude mít pochybnosti o správnosti hodnocení, může stejně jako za běžné situace v souladu
s § 69 odst. 9 školského zákona požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. Uvedené se vztahuje jak k výsledku
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hodnocení po konání náhradní zkoušky, tak i opravné zkoušky. Na tomto postupu se tedy v souvislosti s vydáním
OOP nic nemění.
V případě předmětů vyučovaných podle školního vzdělávacího programu pouze v 1. pololetí je lhůta pro nejzazší
termín konání opravné zkoušky (stanovená v OOP na 30. června 2021) prolomena ustanovením § 69 odst. 7
školského zákona, a klasifikace může probíhat až do 31. srpna 2021. O termínu však rozhoduje ředitel školy.
Předměty vyučované ve 2. pololetí a hodnocení za 2. pololetí
Doporučuje se, aby se školy v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřily pouze na maturitní předměty a praktické
vyučování, a tak probíhala příprava žáků na ukončení vzdělávání.
Dle OOP platí, že celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů,
které budou v tomto pololetí skutečně vyučovány. Připouští se tedy, že nebudou vyučovány jinak běžné
předměty ve 2. pololetí. Rozhodnutí o „nevyučovaných“ předmětech zůstává v kompetenci ředitele školy. Ředitel
školy určí, které předměty vyučované ve 2. pololetí budou pro žáky povinné a stanoví pro ně náhradní rozvrh
hodin. Při stanovení náhradního rozvrhu hodin nesmí být překročen maximální počet povinných vyučovacích
hodin týdně. Může však být navýšena týdenní dotace jednotlivých předmětů, které se budou vyučovat pouze ve
2. pololetí. Při neúčasti žáka na povinných předmětech dle rozvrhu hodin je jeho povinností svou neúčast řádně
omluvit.
Náhradní rozvrh hodin bude primárně vycházet z předmětů, které si žáci zvolili v přihlášce k maturitní zkoušce.
Je tedy možné, že žáci v rámci jedné třídy, jednoho oboru vzdělání budou mít na vysvědčení za 2. pololetí
hodnocení z různých předmětů. Je možné, že žáci budou mít na vysvědčení známky pouze ze 4 předmětů
vyučovaných ve 2. pololetí.
Na vysvědčení ve 2. pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve 2. pololetí, ostatní kolonky budou
proškrtnuty.
V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, je na jeho
vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění
k maturitní zkoušce. Pokud tedy žák uspěje u maturitní zkoušky, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, a pak
výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost vliv. Takové vysvědčení může mít vliv v rámci kritérií
při přijímání na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dále se také nemůže takový absolvent přihlásit ke
zkrácenému studiu oboru vzdělání s výučním listem, neboť neuspěl ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání
v oboru vzdělání s maturitní zkouškou (viz novelizovaný § 84 odst. 1 školského zákona).
Pokud by v důsledku změny organizace výuky závěrečných ročníků nebyli někteří učitelé využití pro výuku svých
předmětů, je vhodné je zapojit do výuky posledních ročníků smysluplným způsobem – například jako
tandemového učitele pro možnost práce v menších skupinách apod. Pokud by práci těchto učitelů nebylo možné
využít v posledních ročnících, pak je vhodné jejich zapojení do výuky žáků nižších ročníků, a to jak při distančním,
tak prezenčním způsobu výuky.

Vysvědčení za 2. pololetí
V posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního
týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.
Pokud toto pravidlo není možné dodržet z důvodu neukončeného praktického vyučování nutného pro vykonání
praktické zkoušky, pak se v tomto případě posouvá termín předání vysvědčení žákům na poslední den školního
vyučování. Období školního vyučování bude těmto žákům posunuto až do dne předcházejícího před dnem konání
praktické zkoušky.
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Konání praktického vyučování v měsíci červenci a srpnu 2021
Ředitel školy může dle OOP rozhodnout o tom, že se praktická zkouška maturitní zkoušky koná pro jarní
zkušební období až v měsíci červenci nebo srpnu (nejpozději 27. srpna 2021). V takovém případě bude
automaticky období předcházející dni konání praktické zkoušky pro žáky obdobím školního vyučování, ve
kterém se může konat výlučně praktické vyučování. Rozsah a rozvrh takového praktického vyučování určuje
ředitel školy.
Prázdninového praktického vyučování se účastní všichni žáci, kteří splnili podmínky pro konání maturitní zkoušky
v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021. Praktického vyučování je žák povinen se účastnit dle rozvrhu
stanoveného ředitelem školy.
Pro tyto žáky platí § 68 odst. 2 školského zákona, který stanoví: „Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně
5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní,
že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této
lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“

Možnost opakování ročníku
Žádat o opakování ročníku může každý žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního
vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žák
posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. OOP stanoví, že o opakování ročníku může
požádat i žák, který prospěl v obou pololetích školního roku 2020/2021.
O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy o žádosti žáka rozhodne po posouzení
jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák nemá právní nárok na vyhovění své
žádosti. Ředitel školy taky typicky nevyhoví žádosti v případě, kdy nemá volnou kapacitu v nižším ročníku daného
oboru vzdělání.
V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví a povolí žákovi opakování ročníku, pak ode dne vydání rozhodnutí
o opakování ročníku již žák žádné další zkoušky maturitní zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných
zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky budu žákovi anulovány. Žák tedy nemůže konat opravné ani
náhradní zkoušky maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021.
O opakování ročníku může ředitele školy požádat pouze osoba, která je v době podání žádosti žákem příslušné
školy.
Status žáka školy
Stejně jako za běžné situace platí, že žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném nebo mimořádném
termínu, je žákem školy do 30. června 2021.
OOP pak doplňuje výše uvedené o speciální pravidlo pro žáky, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat
praktickou zkoušku maturitní zkoušky až po 30. červnu 2021. V takovém případě bude žák žákem školy do data
konání praktické zkoušky včetně, ať už ji vykoná úspěšně nebo neúspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví.
(Nejpozději však do 27. srpna 2021.)
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Žák, který se ve školním roce 2020/2021 splnil podmínky pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním
období, účastní se praktického vyučování v měsíci červenci nebo srpnu 2021 a je žákem školy do dne, který je pro
něj posledním dnem období školního vyučování. Ustanovení § 81 odst. 11 školského zákona se v tomto případě
nepoužije
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.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Didaktické testy – navýšení časového limitu
K navýšení časového limitu konání didaktických testů došlo u těchto zkoušek:
-

český jazyk a literatura – navýšení o 10 minut, tedy ze 75 minut na 85 minut

-

cizí jazyk (povinná i nepovinná zkouška) – navýšení o 10 minut, tedy ze 100 minut na 110 minut (z toho
40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

-

matematika (povinná i nepovinná zkouška) – navýšení o 15 minut, tedy ze 120 minut na 135 minut

U nepovinné zkoušky matematika rozšiřující se vzhledem k její povaze čas nenavyšuje.
Navýšení času didaktických testů platí pro jarní (řádný i mimořádný termín) a podzimní zkušební období 2021
pro všechny žáky konající řádné, opravné i náhradní termíny.
Didaktické testy – řádný termín
Termíny konání:
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 3. do 5. května 2021:
pondělí

3. května

matematika, anglický jazyk

úterý

4. května

český jazyk a literatura

středa

5. května

matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na webových stránkách:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitnizkousky-8
Didaktické testy – zveřejnění výsledků řádného termínu
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Cermat) ředitelům
škol dne 14. května 2021. Nejpozději dne následujícího oznámí výsledky ředitel žákům.
Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů
Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat podle školského zákona do
4. června 2021. To jest do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání
příslušné zkoušky společné části, který stanovuje toto období od 2. – 15. května.
(Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně zveřejněna na
webu www.msmt.cz v sekci Střední vzdělávání.)
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Podpora žákům zdravotnických a sociálních oborů vzdělání s nařízenou pracovní povinností
Komu je podpora určena:
Žákům posledního ročníku denní formy vzdělávání oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent; 53-41M/02 Nutriční asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví; 53-43-M/01
Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický technik; 53-44-M/03 Asistent zubního technika; 75-41M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 7541-L/51 Sociální činnost.
Podmínka podpory:
Žáci odpracovali v období od 12. října 2020 do dne konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na základě svého
rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů
zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám
v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních
služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Podpora:
1. Navýšení počtu opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu, a to
z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny.
2. Možnost konání prvního opravného termínu ještě v jarním zkušebním období 2021 v mimořádném
termínu.
Přiznání a evidence podpory:
V případě, že žák má nárok a žádá o využití výše uvedené podpory, doloží řediteli školy potvrzení o vykonání
nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby či zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsahující rozsah odpracovaných hodin. Ředitel školy po posouzení pravosti
potvrzení a nejpozději při přihlašování žáka k opravného mimořádnému termínu využije v rámci informačního
systému Cermatu novou funkcionalitu, ve které nárok na vykonání navýšeného počtu opravných zkoušek stvrdí.
Informaci o nároku na navýšený počet opravných zkoušek musí ředitel školy předat Cermatu i pro ty žáky, kteří
se k mimořádnému termínu hlásit nebudou, aby tuto podporu mohli využít i v letech následujících.
Může nastat situace, kdy někteří žáci stejné třídy, stejného oboru vzdělání budou mít jiný počet opravných
zkoušek k vykonání maturitní zkoušky.
Potvrzení, které žák spolu s přihláškou doloží řediteli školy, bude součástí maturitního spisu žáka.
Didaktické testy – mimořádný termín
Kdo se může na mimořádný termín přihlásit:
1. Všechny osoby, které jsou přihlášeny ke konání maturitní zkoušky a které se z důvodu onemocnění
COVID-19 nebo z důvodu karantény kvůli tomuto onemocnění nebudou moci účastnit řádného
termínu jarního zkušebního období (týká se tedy jak stávajících žáků, kteří jsou přihlášení k řádnému
termínu, tak i těch osob, které mají konat opravný či náhradní termín).
2. Žáci stanovených oborů vzdělání (viz specifikace výše), kteří v rámci pracovní povinnosti nebo
dobrovolně vykonávali práce v zařízeních poskytující zdravotnické nebo sociální služby nebo
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rozsahu nejméně 160 hodin a kteří při řádném
termínu neuspěli. Pro tyto žáky půjde o první opravný termín (z celkem tří možných).
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Povinné i nepovinné zkoušky v mimořádném termínu
Ti, kteří byli omluveni z konání v řádném termínu z důvodu nemoci COVID–19 či karantény, budou
v mimořádném termínu konat všechny povinné i nepovinné zkoušky, jako by je konali v prvním řádném
termínu.
Pouze povinné zkoušky v mimořádném termínu
Mimořádný termín jako opravný je určen pouze pro žáky stanovených oborů, kteří nevykonali v řádném
termínu didaktické testy z povinných zkušebních předmětů úspěšně, proto v mimořádném – opravném
termínu mohou konat opět pouze povinné zkoušky, z nichž byli neúspěšní při termínu řádném.
Přihlašování k mimořádnému termínu
Ten, kdo z důvodu toho, že v době konání řádného termínu byl buď v karanténě kvůli onemocnění COVID-19
nebo onemocněl COVID-19, může konat didaktické testy v mimořádném termínu, pokud nejpozději do 3 dnů od
termínu konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy svou nepřítomnost a zároveň se do 10. května 2021
přihlásí k mimořádnému termínu konání didaktických testů. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky uvedou i při novém přihlašování jejich zařazení do kategorie a skupiny za účelem uzpůsobení
podmínek v souladu s přílohou č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., případně skutečnost, že jsou osobou, která se
před konáním maturitní zkoušky vzdělávala ve škole mimo území České republiky více než 4 roky v posledních
8 letech a mají uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky podle § 5, § 9, § 10 a §14a vyhlášky
č. 177/2009 Sb. Přihláška musí být podána prokazatelným způsobem, nicméně v případě domluvy s ředitelem
školy je možné i podání e-mailem. Ředitel školy následně bezodkladně předá údaje z přihlášek Cermatu
prostřednictvím informačního systému Cermatu, a to obvyklým způsobem v modulu přihlašování (podrobnosti o
způsobu zadání důvodu omluvy stanoví Cermat metodickým pokynem).
Žák posledního ročníku stanovených oborů, který plnil nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci,
a zároveň nevykonal povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky úspěšně, se přihlásí ke konání
neúspěšně vykonaného DT z povinné zkoušky nejpozději do 18. května 2021, k přihlášce přiloží řediteli školy
potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či
sociální služby či zařízení pro vyžadující okamžitou pomoc obsahující rozsah odpracovaných hodin. Stejně jako
žáci konající mimořádný termín v rámci svého řádnému termínu uvedou při přihlašování svůj nárok na
uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky. Přihláška musí být podána prokazatelným způsobem,
nicméně v případě domluvy s ředitelem školy je možné i podání e-mailem. Ředitel školy následně bezodkladně
předá údaje z přihlášek Cermatu prostřednictvím informačního systému Cermatu, a to obvyklým způsobem
v modulu přihlašování (podrobnosti stanoví Cermat metodickým pokynem). V případě, že se žák k vykonání
opravného termínu nepřihlásí již pro mimořádný termín do 30. června 2021, může všechny tři opravné termíny
využít do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání, a to podáním přihlášky řediteli školy
v souladu se školskými právními předpisy.
Termíny konání didaktických testů v mimořádném termínu
Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od pondělí 14. do středy 16. června 2021:
pondělí

14. června

matematika, anglický jazyk

úterý

15. června

český jazyk a literatura

středa

16. června

matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk
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Jednotné zkušební schéma pro mimořádný termín je zveřejněno na:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitnizkousky-8
Místa konání didaktických testů v mimořádném termínu
Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na
spádových školách, které určí Cermat ve spolupráci s krajskými úřady.
Žák bude podávat přihlášku na mimořádný termín řediteli školy, ve které konal nebo měl konat řádný termín,
přihláška musí být podána prokazatelným způsobem, ředitel školy pak předá údaje Cermatu, který určí, na jaké
škole bude žák zkoušku konat.
Pozvánku ke konání mimořádného termínu pak zašle žákovi ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat
řádný termín, v pozvánce bude uvedena konkrétní škola, ve které bude žák mimořádný termín didaktického testu
konat.
Didaktické testy – zveřejnění výsledků mimořádného termínu
Dne 23. června 2021 zpřístupní Cermat výsledky mimořádného termínu didaktických testů ředitelům škol.
Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel žákům.
Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu konání didaktických testů – mimořádný termín
Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat do 13. července 2021,
tj. 20 dnů od okamžiku, kdy Cermat zpřístupní výsledky didaktického testu konaného v mimořádném termínu
školám.
(Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně zveřejněna na
webu www.msmt.cz v sekci Střední vzdělávání.)

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Organizace profilové části maturitní zkoušky
Ředitel školy má možnost následujících úprav již vyhlášených podmínek dle § 79 školského zákona do
15. února 2021:
-

Ředitel školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob konání
praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení. (Například
místo praktické zkoušky může stanovit písemnou zkoušku nebo maturitní práci s obhajobou, změnit
místo konání z reálného pracoviště na školu apod.) Možnost stanovení odlišného způsobu konání
praktické zkoušky je dána skutečností, že praktické vyučování v době distanční výuky nebylo možné
uskutečňovat a ani nadále není jasné, že pro konání praktické zkoušky budou příznivé podmínky. (Obsah
již vyhlášených praktických zkoušek měnit možné není, změnou obsahu by totiž mohlo dojít i ke snížení
úrovně zkoušky, a to opatření obecné povahy neumožňuje.). Změny musí ředitel školy zveřejnit na
internetových stránkách školy a seznámit s nimi žáky do 15. února 2021.
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-

Ředitel školy může dále změnit témata ústní zkoušky z cizích jazyků. Minimální počet témat k vykonání
ústní zkoušky z cizích jazyků je 20 témat. Změny musí ředitel školy zveřejnit na internetových stránkách
školy a seznámit s nimi žáky do 15. února 2021.

-

Z českého jazyka a literatury, může změnit kritéria pro vytvoření žákovského seznamu literárních děl,
pokud uzná za vhodné takovou změnu učinit. Změny musí ředitel školy zveřejnit na internetových
stránkách školy a seznámit s nimi žáky do 15. února 2021.

-

Změna kritérií hodnocení v předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk vyplývá z podstaty zrušení
písemné práce, neboť u žáků, kteří nebudou konat písemnou práci, bude výsledná známka odrážet 100 %
hodnocení ústní zkoušky, na rozdíl od žáků, kteří písemnou práci konat budou.

OOP dále stanoví, že je možné zkrátit časové období na vypracování maturitní práce, a to ze 4 měsíců na 3
měsíce před termínem konání obhajoby (zadání a vedoucího maturitní práce je tedy možné určit nejpozději
3 měsíce před termínem obhajoby).
Termíny konání profilové části maturitní zkoušky
Období konání profilových zkoušek se prodlužuje do 25. června 2021 (za běžných podmínek je termín konání
profilových zkoušek stanoven od 16. května do 10. června) období je prodlouženo s ohledem na mimořádný
termín konání společné části a dále také s ohledem na možnost změn v konání praktických zkoušek.
Vzhledem ke skutečnosti, že během distanční výuky neprobíhalo praktické vyučování, mohou školy využít
možnosti posunutí konání praktického vyučování a praktické zkoušky až do 27. srpna 2021. Posunutí termínu
konání praktické zkoušky do července či srpna je vázáno na prodloužení období školního vyučování, které bude
trvat až do dne konání praktické zkoušky, s tím, že ředitel školy stanoví rozvrhem dny, v nichž se praktické
vyučování bude konat. Žáci v tyto dny mají povinnost účastnit se pracovního vyučování, případně omlouvat svou
neúčast.
Rovněž je OOP prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky v podzimním období, a to do 30. září 2021
(standardně je stanoveno do 20. září).
Kdo NEKONÁ písemnou práci z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce nekonají prvomaturanti, tzn. žáci, kteří na jaře 2021 konají maturitní zkoušky v prvním řádném
termínu. To jsou žáci posledních/maturitních ročníků, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a úspěšně
ukončili 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Písemné práce dále nekonají při opravných nebo náhradních termínech žáci, kteří maturovali nebo měli
maturovat v prvním řádném termínu v jarním zkušebním období roku 2020, tj. ti, kteří v rámci řádného termínu
neměli povinnost konat písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka podle zákona č. 135/2020 Sb.,
o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020.
Písemné práce se nekonají z českého jazyka a literatury a ze všech povinných i nepovinných zkoušek z cizích
jazyků konaných v profilové části.
Kdo KONÁ písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ti, kteří maturovali nebo měli maturovat
v prvním řádném termínu v roce 2019 a dříve, tj. ti, kteří v rámci řádného termínu měli písemné práce z českého
jazyka a cizího jazyka povinnost konat, a kteří danou zkoušku dosud nevykonali úspěšně.
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Přihlašování k opravným a náhradním termínům maturitní zkoušky
Zkušební období je prodlouženo do 25. června 2021, proto je prodlouženo i období určené k přihlašování
k podzimnímu zkušebnímu období do 30. června 2021, do tohoto data se přihlašují všichni, kteří zkoušku chtějí
konat v podzimním zkušebním období.
Žák, který bude konat praktickou zkoušku v červenci či srpnu, podá přihlášku do 30. června 2021 ke všem
ostatním zkouškám, a pokud neuspěje nebo se omluví z termínu praktické zkoušky v červenci nebo srpnu, podá
další přihlášku pouze k této zkoušce, a to do 4 dnů ode dne, kdy zkoušku konal nebo měl konat (nejpozději
v případě konání praktické zkoušky dne 27. srpna 2021 do 31. srpna 2021).
Podávání žádostí o přezkoumání profilových zkoušek
Termín pro podávání žádostí o přezkoumání všech profilových zkoušek s výjimkou praktické zkoušky, pokud je
konána po 25. červnu 2021, je stanoven na 20 dnů od ukončení zkušebního období, to znamená do 15. července
2021 (což je 20 dnů od 25. června 2021, kdy končí zkušební období profilových zkoušek.)
Termín pro podávání žádostí o přezkoumání praktické zkoušky konané po 25. červnu 2021 je stanoven na 20 dnů
ode dne vykonání praktické zkoušky.
Žádost o přezkoumání zkoušky profilové části maturitní zkoušky se podává k místně příslušnému krajskému
úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Žák podává nejpozději do 31. března řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Součástí žádosti je vždy doklad
o úspěšném vykonání standardizované zkoušky. Pro jarní zkušební období 2021 ministerstvo určilo, že spolu
s žádostí o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem je dostačující, když žák (žadatel) přiloží
náhradní doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí,
u které konal jazykovou zkoušku, pokud mu zkušební instituce do té doby nevydá oficiální certifikát. Žák však
bude muset originál nebo úředně ověřenou kopii certifikátu dodat do dne předcházejícímu dni zahájení ústních
zkoušek z cizího jazyka, pokud samotný doklad žák v tomto termínu nedodá, koná ústní zkoušku z cizího jazyka
před maturitní komisí.
Náhradním dokladem může tedy například v případě cambridgeských zkoušek být tzv. „Statement of result“
opatřený razítkem a podpisem zástupce zkouškového centra v České republice, ve kterém žák zkoušku konal.
V případě francouzských zkoušek DELF konaných v únorovém zkušebním termínu, jím může být tzv. „Attestation
de réussite“ v podobě emailu s originálním elektronickým podpisem předsedkyně komise. Jedná se o oficiální
dokument francouzského ministerstva školství, k jehož vystavení a podpisu má pro Českou republiku pravomoc
Francouzský institut. Přípustné jsou nicméně jakékoliv formy náhradních dokladů.
Písemná práce a bilingvní gymnázia
Školy konající maturitní zkouškou na základě rozhodnutí o odlišnosti dle § 81 odst. 10 školského zákona konají
zkoušku z českého jazyka a literatury pouze formou ústní zkoušky, písemnou práci nekonají, pokud jiný způsob
ukončování nestanoví uzavřená bilaterální smlouva (na takový případ se příslušné ustanovení OOP nevztahuje).
Profilovou zkoušku z cizího jazyka a literatury konají dle pravidel uvedených v rozhodnutí o odlišnosti, tedy včetně
písemných prací.
Žáci, kteří mají rozhodnutím stanoveno, že konají zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka
a literatury a zkoušku profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury formou písemné
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práce v řádném termínu v předposledním (pátém) ročníku šestiletého vzdělávání, a to v jarním zkušebním
období podle jednotného zkušebního schématu určeného ministerstvem v souladu s § 2 odst. 3 a 4 vyhlášky
č. 177/2009 Sb., budou v konat pouze didaktické testy. Písemné práce nebudou muset v návaznosti na opatření
konat ani v následujících letech.
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HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021
prosinec

do 1. 12.

leden

do 31. 1.
do 15. 1.

únor

do 15. 2.
do 28. 2.

březen

do 31. 3.

Žák odevzdá přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební
období)
Nové jednotné zkušební schéma (JEZUS) včetně mimořádného termínu
MŠMT určí termíny konání didaktických testů (společná část, pro podzimní zkušební období)
ŘŠ zveřejní formu konání MZ, počet témat, změny hodnocení, termíny
Maturitní zkouška – jmenování školního maturitního komisaře Cermatem (pro jarní období řádný
termín), jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy
(jarní zkušební období)
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období)
MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části maturitních zkoušek
Žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období

duben

od 1. 4.
do 30. 4.

květen

2. 5. – 25. 6. (27. 8.)
3. – 5. 5.
do 6. 5. – 10. 5.

Maturitní zkouška – jarní zkušební období (společná i profilová část)1
(Nejzazší termín konání praktických zkoušek)
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy

13. 5.

Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu DT (do 3 pracovních dnů
od vykonání příslušné zkoušky)
Zadání žáků přihlášených k mimořádnému termínu DT řediteli škol do systému Cermatu (pro omluvené
žáky)
Nezávislá odborná komise MŠMT řádný termín

14. 5.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol Cermatem, řádný termín

do 18. 5.

Přihlašování žáků s pracovní povinností k opravnému termínu v rámci mimořádného termínu DT

do 19. 5.

Zadání žáků přihlášených k mimořádnému termínu DT řediteli škol do systému Cermatu (pro
neúspěšné žáky z řádného termínu s pracovní povinností)

14. – 16. 6.

Mimořádné termíny konání DT2
Nezávislá odborná komise MŠMT mimořádný termín

do 11. 5.

červen

Maturitní zkouška, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období), písemné práce
z ČJL a CJ se nekonají
Jmenování školních maturitních komisařů pro mimořádný termín DT

22. 6.
23. 6.
do 30. 6.

do 30. 6.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol Cermatem, mimořádný
termín
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce
(pro podzimní zkušební období jak za řádný termín, tak i za mimořádný termín) – všechny zkoušky
vyjma posunuté praktické zkoušky3
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy
(pro podzimní zkušební období)
Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, Cermat (pro podzimní zkušební období)
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

1

červenec

do 2. 7.

srpen

do 15. 8.

Zadání žáků přihlášených k mimořádnému termínu DT řediteli škol do systému Cermatu (podzimní
zkušební období)
Jednotné zkušební schéma (JEZUS) pro podzimní termín

do 25. 8.

ŘŠ stanoví konkrétní termíny konání zkoušek profilové části MZ (podzimní zkušební období)

do 27. 8.

Nejzazší termín možného konání profilové části MZ – praktická zkouška

do 31. 8.

Přihlašování k opravnému/náhradnímu termínu praktické zkoušky (podzimní zkušební období) řediteli
školy

Kdo může konat MZ v jarním termínu – viz strana 1 kapitola Kdo bude konat maturitní zkoušku
Kdo může konat MZ v mimořádném termínu – viz strana 7 kapitola Didaktické testy – mimořádný termín
3
Kdo může konat MZ v podzimním termínu – viz strana 1 kapitola Kdo bude konat maturitní zkoušku
2

