
Informace z MŠMT k maturitním zkouškám ve školním roce 2020/2021 

ze dne 29. 1. 2021 

MŠMT na základě opatření obecné povahy přistoupilo k zohlednění podmínek výuky žáků 

ve školním roce 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem. MŠMT 

provedlo některé změny. Některé jsou v rovině právní úpravy, některé jsou v rovině možností, 

protože vždy záleží na podmínkách konkrétní školy. 

 Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku školy, může konat 

maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

 Žák, který neprospěl nebo byl nehodnocen, je povinen vykonat opravnou zkoušku nebo 

zkoušku v náhradním termínu, a to vždy formou komisionální zkoušky (předseda, 

zkoušející, přísedící).  

 Pokud žák vykoná komisionální zkoušku úspěšně do 31. 3. 2021, koná maturitní 

zkoušku v jarním zkušebním období. Pokud žák vykoná komisionální zkoušku do 30. 6. 

2021, může konat maturitní zkoušku v prvním řádném termínu v podzimním zkušebním 

období 2021, ke kterému se musí přihlásit do 30. 6. 2021. 

 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku či zkoušku v náhradním termínu do 31. 3. 2021 

úspěšně, nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Nebude připuštěn k praktické 

maturitní zkoušce v dubnu 2021. Žákem školy přestává být dnem 30. 6. 2021. 

 Didaktické testy proběhnou ve dnech 3. – 5. 5. 2021. 

 U didaktických testů se prodlužuje časový limit na jejich vypracování. Celkem tedy trvá 

český jazyk a literatura 85 minut, anglický jazyk 110 minut (40 minut poslech, 70 minut 

test), matematika 135 minut. U žáků se SVP, kteří mají uzpůsobené podmínky 

pro konání MZ, se čas adekvátně prodlužuje. 

 Pokud bude žák v době konání didaktického testu v karanténě nebo bude covid 

pozitivní, je povinen se do 3 dnů od konání zkoušky omluvit. Následně se může 

do 10. 5. 2021 přihlásit ve škole k mimořádnému termínu a doložit lékařské potvrzení. 

Mimořádný termín pro tyto žáky je stanoven na dny 14. – 16. 6. 2021, a to ve spádových 

školách. 

 Konání profilové části maturitní zkoušky se prodlužuje do 25. 6. 2021. 

 V profilové části maturitní zkoušky se ruší písemná práce z českého a anglického jazyka 

(sloh). Toto platí též pro všechny případné opravné termíny. 

 Praktickou maturitní zkoušku je možné konat do 27. 8. 2021. 

 Škola nepředpokládá změnu v podobě praktické maturitní zkoušky. Zatím 

předpokládáme, že se praktická maturitní zkouška bude konat v dubnu 2021. Případná 

změna termínu bude záviset na epidemické situaci. 

 Pokud by nebylo možné realizovat praktickou maturitní zkoušku v dubnu, jak škola 

předpokládá, a pokud by se praktická maturitní zkouška konala v červenci nebo v srpnu, 

období předcházející praktické maturitní zkoušce by pro žáky bylo obdobím školního 

vyučování dle stanoveného rozvrhu (konalo by se praktické vyučování). 

 Profilová část maturitní zkoušky bude letos neveřejná. 

 Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku. V ostatních případech jsou žáky školy do 30. 6. 2021. Výjimku mají pouze 

žáci, kteří konají praktickou maturitní zkoušku v průběhu měsíců července nebo srpna. 

Tito žáci přestávají být žáky školy nejpozději dne 27. 8. 2021. 



 Do 31. 3. 2021 škola zveřejní složení maturitních komisí i časový harmonogram 

profilové části maturitní zkoušky. 

 Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení 

zkoušky z cizího jazyka (žádost včetně certifikátu se předkládá škole do 31. 3. 2021) 

a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu 

o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný 

doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný 

příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad předloží žák 

ředitelce školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka 

před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu, koná ústní zkoušku 

z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. 

 Veškeré informace k maturitním zkouškám s žáky školy řeší zástupkyně ředitelky školy 

Mgr. Lenka Kotrbáčková. 

 

 Vzdělávání v 2. pololetí 2020/2021 

o Škola v rámci podpory žáků při přípravě k maturitní zkoušce zachová stávající 

podobu rozvrhu vyučovacích hodin pouze do konce února 2021. Je to z důvodu 

rozpracování některých zadaných úkolů našimi žáky a nutností práci dokončit. 

Zároveň informace k maturitním zkouškám zveřejnilo MŠMT dne 28. 1. 2021 

v mediálním prostoru, oficiální informace škola obdržela až dne 1. 2. 2021. 

Rozhodnutí o organizaci výuky je v kompetenci školy. 

o Po vyhodnocení celé situace bylo stanoveno, že každé třídě maturitního ročníku 

bude do konce února 2021 ukončena výuka některých předmětů. Žáci se tedy 

zaměří pouze na maturitní předměty, popř. na podpůrné maturitní předměty. 

Žáci se budou moci intenzivně soustředit na přípravu k maturitní zkoušce. 

Příprava tedy bude letos delší než jiné roky. 

o K 28. 2. 2021 budou ukončeny následující vyučovací předměty: 

 třída 4. Fi – Tv, FiS, M, KR, FPo 

 třída 4. F – Tv, GP2, FiK, FS, KR, PoZ 

 třída 4.DG – Tv, GP2, FiK, KR, M, S3D 

 třída MG – Tv, GP2, Nj, FiK, On, Pra, KR, M 

 Pokud někdo ze studentů bude potřebovat „výuku“ těchto předmětů 

např. z důvodu přípravy na studium na vysoké škole, může využít 

konzultací s vyučujícím v čase, kde tyto předměty byly původně 

zařazeny v rozvrhu 

o Doporučujeme studentům, aby obecně hojně využívali konzultací se svými 

vyučujícími. 

o I nadále platí povinnost žáka omlouvat absenci v souladu se školním řádem. 

o Platí rovněž ustanovení:  

Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho 

neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitelka školy na základě 

upozornění třídního učitele písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka, aby neprodleně doložili důvody nepřítomnosti, zároveň 

upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže 

do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod 



nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty, 

tímto dnem přestává být žákem školy. 

 

o Jsme přesvědčeni, že naši žáci ve 2. pololetí prokáží maximální míru studijní 

motivace a ambice připravit se na maturitní zkoušku co nejlépe. Předpokládáme, 

že projeví snahu zvládnout ji s hrdostí. Škola vytvořila našim žákům vhodné 

studijní podmínky. Nyní je řada na našich žácích, aby prokázali, že převzali 

zodpovědnost za své studijní výsledky a že jim bude právem patřit zkouška 

z dospělosti. 

 

 

V Praze 3. 2. 2021      Mgr. Marie Pšenicová v. r. 


