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Maturitní zkoušky 2021- dodatek č. 2 
 

MŠMT přistoupilo Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT-3267/2021-3 k dalším úpravám MZ 2021: 

 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

Povinné předměty: forma: Povinné předměty: forma: 

1. Český jazyk a literatura DT 1. Český jazyk a literatura 
ÚZ 

(dobrovolná) 

2. Cizí jazyk nebo Matematika DT 
2. Cizí jazyk (pokud si tento předmět 

zvolil ve společné části) 

ÚZ 

(dobrovolná) 

      
Dva další předměty z nabídky, kterou 

stanoví ředitel školy 
ÚZ  

          

Nepovinné předměty - výběr až dvou předmětů z 

nabídky: 

Nepovinné předměty - výběr nejvýše dvou zkoušek z 

nabídky stanovené ředitelem školy 

Cizí jazyk   DT   

Matematika 
  

DT 
 

 

Matematika 

rozšiřující   
DT Vysvětlivky:  

   DT: didaktický test  

   
 

 

   ÚZ: ústní zkouška  
 
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí 

školního roku 2020/2021 a pokud si do 1.12.2020 podal přihlášku.  

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů.  

 

Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní 

zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání 

této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, 

může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním 

pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. 

Opravná a náhradní zkouška je komisionální.  

Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce 

ve 2. pololetí.  
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Didaktické testy se v jarním zkušebním období  2021 se v řádném termínu konají ve dnech 24. až 26. května 

2021.  

 

pondělí 24. května    matematika, anglický jazyk  

úterý 25. května    český jazyk a literatura  

 

středa 26. května  matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk 

 

 

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a 

literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 

minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 

minut. 

Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu 

onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto 

zkoušku v mimořádném termínu.  

Takový žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy (27. – 

31.5.2021).  

Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, 

současně s omluvou – tedy do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky (27. – 31.5.2021). 

Mimořádný termín se koná ve dnech 7. až 9. července 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat řádný termín zkoušky společné části 

maturitní zkoušky, zašle žákovi pozvánku ke konání této zkoušky v mimořádném termínu. 

 

 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem  posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, v profilové části maturitní zkoušky  

a) koná zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolil ve společné části maturitní zkoušky, pouze formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky z cizího jazyka tvoří pouze 

hodnocení ústní zkoušky. 

b) nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolil ve 

společné části maturitní zkoušky; žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 

2021 písemně sdělí řediteli školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí a hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří pouze 

hodnocení ústní zkoušky, a to i v případě opravné a náhradní zkoušky. Hodnocení se započítává do 

celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou, 

kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal. 

 

Žák se tedy může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen 

zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem 

standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, 

že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.  

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na 

maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení 

neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na 

kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka). 

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. 

dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud žák vykoná zkoušku 

úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1- 4), 
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v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se 

žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, 

zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se 

nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný 

termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, 

pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl 

konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v 

případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní 

vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato 

skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní dokumentaci.  

Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky 

posledních ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku z cizího jazyka, 

který není vázán na společnou část.  

Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní 

dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší 

odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí 

řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást 

této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude 

možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle § 113 školského 

zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z 

příslušného zkušebního předmětu.  

 

Termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a termín pro podání žádosti o nahrazení zkoušky 

z cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 30. dubna 2021. 

 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období 2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 

školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo 

úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo 

jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u 

které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní 

zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí v dané škole. 

Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty předchozí, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební 

maturitní komisí, má-li tuto zkoušku konat. Pro možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem je v jarním 

zkušebním období 2021 rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil. 

 

Žák podává k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku pro podzimní zkušební období 

2021  

a) v případě společné části do 23. července 2021, 

b) v případě profilové části do 30. července 2021. 

 

 

Ředitel školy může žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve 

kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, povolit opakování ročníku poi posouzení jeho 

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti bez ohledu na jeho hodnocení ve druhém 

pololetí. Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru 

vzdělávání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, výsledky zkoušek maturitní 

zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní 

zkoušky této maturitní zkoušky. 
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Typický příklad situace:  

 

Prvomaturant, který prospěl v prvním pololetí a podal si přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní 

zkušební období 2021 s tím, že si vybral ve společné části cizí jazyk – angličtinu:  

- koná didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – angličtiny,  

- nekoná v profilové části písemnou práci ani ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – 

angličtiny,  

• může do 30. dubna 2021 sdělit písemně řediteli školy, že chce konat v profilové části ústní zkoušku 

z českého jazyka a literatury nebo/a z cizího jazyka – angličtiny, písemnou práci konat nelze,  

• pokud nekoná v profilové části ústní zkoušku, není z této části hodnocen,  

• pokud koná v profilové části ústní zkoušku, je z ní hodnocen, ale pokud zkoušku nevykoná úspěšně 

(nebo k ní nepřijde bez ohledu na to, jestli se omluví nebo neomluví) maturitu i tak vykoná úspěšně 

a dostane vysvědčení, pokud zbytek povinných zkoušek vykoná úspěšně,  

- ostatní profilové zkoušky koná v běžném rozsahu dle termínů stanovených ředitelem školy.  

 

 

 

Status žáka školy  

 

Za běžné situace platí dle § 81 odst. 11 školského zákona, 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 termínu, je žákem školy do konce června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

 

S ohledem na posunutí období školního vyučování i období pro konání maturitní zkoušky (mimořádný termín 

společné části se koná ve dnech 7. až 9. července 2021) opatření obecné povahy upravuje výše uvedená běžná 

pravidla podle § 81 školského zákona jinak.  

Má-li žák stanovené termíny konání všech částí maturitní zkoušky do konce června, pak platí obdobně jako za 

běžné situace, že žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává 

být žákem školy vždy až 30. června.  

Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv zkoušky maturitní zkoušky v souladu s opatřením obecné 

povahy v měsíci červenci nebo srpnu 2021, pak je žákem školy do konce dne, kdy konal nebo měl konat 

poslední zkoušku.  

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. 

 

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování stanoveno až do 

neděle 23. května 2021.  

 

Podle opatření obecné povahy MŠMT se mají žáci maturitních ročníků ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 

intenzivněji věnovat svým maturitním předmětům. 

Proto na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče bude výuka maturantů v tomto pololetí probíhat následovně: 

- během 3. čtvrtletí (do 9.4.2021) se učí a navštěvují školu normálně - ve všech předmětech 

- během 4. čtvrtletí (12.4. - 14.5.2021) můžou chodit pouze do vybraných předmětů - do svých 

maturitních předmětů budou chodit povinně, můžou však přijít i jinam. 
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Žák, který bude chtít využít možnost nenavštěvovat některé předměty, napíše předem svému TU paušální 

omluvenku podle tohoto vzoru: "Omlouvám se z výuky svých nematuritních předmětů na období od 12.4. - 

14.5.2021. Tento čas využiji na přípravu k maturitní zkoušce." 

Ve všech předmětech se bude i nadále zapisovat absence všech. Na základě omluvenky z předchozí věty TU 

pak zapíše 0 hodin těm, kteří ve výuce nemuseli být. 

Termín ped. rady ke 4. čtvrtletí bude posunut na 11.5.2021. 

Ročníkové vysvědčení maturantům bude předáno v pátek 14.5.2021. 

Svatý týden proběhne ve dnech 17.5. – 21.5.2021. 

Didaktické testy se v jarním zkušebním období  2021 se v řádném termínu konají ve dnech 24. až 26. května 

2021.  

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v období 1.6. – 4. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

Aktuální informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

 

 

 

V Hustopečích 24. 3. 2021 

Mgr. Radim Šebesta 

ředitel gymnázia 


