
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Společná část maturitní zkoušky 

1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech

3. – 5. května 2021. 

2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích 

jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. 

Konkrétně 

  u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut, 

  u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut 

na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence), 

  u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut 

na 135 minut. 

Profilová část maturitní zkoušky

1. Prodloužení zkušebního období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek. Bude 

prodlouženo období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího do 10. června – 

nově až do 25. června 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. Pro 

praktické zkoušky bude zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021, stanovení konkrétních 

termínů je na rozhodnutí ředitele školy. 

2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové 

části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní 

zkouška. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve 

školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle 

zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období

roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí 

pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující 

opravné a náhradní termíny.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání 

1. K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal 

přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí 

školního roku 2020/2021  .   
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Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 

hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení 

klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě 

jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány 

v období od 1. dubna 2021). Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu 

nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. 

června 2021. 

V platnosti i nadále zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského 

zákona, které stanoví, že: „Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, 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.“

Pravidla pro hodnocení vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se

nemění. 

V závěrečném 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 posunuje 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. 

I nadále platí ustanovení § 69 odst. 7 školského zákona: „Žák, který na konci druhého 

pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního 

pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto 

předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy.“

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. Výjimku z uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí

ředitele školy konat praktickou zkoušku 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 (nejpozději 

však do 27. srpna 2021).
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