
Maturitní zkoušky 2020-2021 

zdroj: Platné znění opatření obecné povahy (ve znění dodatku č. j. MŠMT-3267/2021-2) 

 

Hodnocení za 1. pololetí 

Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí, může zažádat o 

konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky. 
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. 

 

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. 

  

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. 

  

Změny maturitních zkoušek – společná část 

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. 

 

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 



 

 

Změny maturitních zkoušek – profilová část 

Praktická zkouška z odborných předmětů (dlouhodobá maturitní práce) – rozhodnutím ředitele školy bude 

hodnocení zkoušky stanoveno na základě hodnocení vedoucího práce a oponenta. Obhajoba maturitní práce 

před zkušební komisí se ruší. 

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. 

 

Přihlašování k opravným a náhradním termínům maturitní zkoušky 

Do 30. června 2021 se přihlašují všichni, kteří zkoušku chtějí konat v podzimním zkušebním období. 

 

  

 


