Maturitní zkoušky
přehled změn a termínů (aktualizace 29.04.2021)

Změny
•

•
•

•

•

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
zrušení písemných prací z jazyků (českého, anglického, německého)
ústní zkoušky z jazyků (českého, anglického, německého) se mění na nepovinné
o je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude; v případě, že je konat
nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení; v případě, že
žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího
jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp.
nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné
nepovinné zkoušky
o pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele
školy do 30. dubna 2021
prodloužení didaktických testů
o český jazyk a literatura – 85 minut
o cizí jazyk – 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení a jazykové vědomosti a
dovednosti)
o matematika – 135 minut
možnost konání mimořádného termínu didaktických testů v případě, že žák byl
v době řádného termínu omluven z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu
nařízené karantény spojené s tímto onemocněním

Termíny
Níže je uveden přehled termínů všech částí maturitní zkoušky pro všechny obory. V termínech,
které jsou známy od začátku školního roku, nebyly provedeny změny.
Termín

Zkouška / Akce

do 31. 3. 2021

žák vykoná náhradní a opravné zkoušky za 1. pololetí (aby mohl konat
maturitní zkoušku v jarním období)

22. 4. 2021

4. EP, 4. S, 4. ST
praktická zkouška z odborných předmětů

23. 4. 2021

4.IT
praktická zkouška z odborných předmětů

29. 4. 2021

uzavření klasifikace za 2. pololetí

30. 4. 2021

žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období),
pokud bude ústní zkoušku z ČJL konat
žák písemně informuje ředitele školy, že BUDE konat dobrovolnou
ústní zkoušku

Termín

Zkouška / Akce

6. 5. 2021

vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021,
nejpozději 21. 5. 2021

3.–14. 5. 2021

konzultační hodiny k přípravě na konání maturitní zkoušky

17.–21. 5. 2021

5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky

24. 5. 2021

didaktický test matematika – od 8.00
didaktický test anglický jazyk – od 13.30

25. 5. 2021

didaktický test český jazyk a literatura – od 8.00

26. 5. 2021

didaktický test matematika rozšiřující – od 8.00

27.–31. 5. 2021

přihlašování k mimořádnému termínu didaktických testů (omlouvání
žáků z řádného termínu nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky)

7. 6. 2021

zpřístupnění výsledků didaktických testů

7.–8. 6. 2021

ústní zkoušky 4. IT

7.–8. 6. 2021

ústní zkoušky 4. ST

9.–10. 6. 2021

ústní zkoušky 4. EP

9.–10. 6. 2021

ústní zkoušky 4. S

15. 6. 2021

předávání maturitních vysvědčení

21. 6. 2021

mimořádný termín – praktická zkouška z odborných předmětů

7. 7. 2021

mimořádný termín – didaktický test matematika – od 9.00
mimořádný termín – didaktický test anglický jazyk – od 14.30

8. 7. 2021

mimořádný termín – didaktický test český jazyk a literatura – od 9.00

9. 7. 2021

mimořádný termín – didaktický test matematika rozšiřující – od 9.00

19. 7. 2021

zpřístupnění výsledků didaktických testů v mimořádném termínu

do 23. 7. 2021

odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo
náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období jak za řádný termín, tak
i za mimořádný termín)

do 27. 8. 2021

žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

MŠMT
Plné znění OOP a metodika.
OOP – https://www.msmt.cz/file/55059_1_1/
Metodika – https://koronavirus.edu.cz/files/010-mz-metodika-k-novemu-oop.pdf
Jednotné zkušební schéma – https://koronavirus.edu.cz/files/009-mz-posunute-zkusebnischema-jaro-2021.pdf

