
Maturitní zkouška 2021 po úpravách MŠMT ke dni 10. 3. 2021 z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace. 

Změna harmonogramu MZ a JPZ  

Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v 

čase s tím, že termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) 

na začátku května 2021. 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a 

který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

Konkrétní termíny jsou následující: 

1. Písemné testy (PT) jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 
pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá GYM. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční 
ve dnech 2. a 3. června 2021.  

2. V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ 
formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky. Harmonogram bude upřesněn 
do 31. 3. 2021 

3. Didaktické testy (DT) společné části MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 
25. a 26. května 2021.  

4. Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se mohou konat v období od 1. června do 
23. července 2021. Harmonogram bude upřesněn dle rozhodnutí studentů o konání či 
nekonání nově nepovinných zkoušek viz dále, způsob bude upřesněn metodickým pokynem 
MŠMT, který zatím neznáme. 

5. Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Tento mimořádný 
termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli 
dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně 
doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se 
nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se 
může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky 
společné části MZ. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV. 

Prodloužení času na vypracování DT: 

• 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, 

• Prodloužení se netýká DT z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o 
specifickou nepovinnou zkoušku. 

Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky: 

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 
Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami 
nepovinnými. 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); opatření obecné povahy OOP 
(bude teprve vydáno) umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.  

Pozn.: Toto pravidlo platí pouze pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní 
se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka). Ostatní zkoušky profilové 
části zůstávají nezměněny. 

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a 
literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z 
cizího jazyka. 

Jakékoliv další případné změny a upřesnění termínů budeme neprodleně zveřejňovat. 

V Praze dne 11. 3. 2021       Ivana Landsingerová 
                                           pověřená řízením školy 

 

 

 


