MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Společná část maturitní zkoušky
1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech
ve dnech 3. – 5. května 2021.
2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury
a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
Konkrétně
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.
Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021,
podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020.
Z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se 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 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy
a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak
i nepovinné zkoušky společné části MZ.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 bude stanoven s dostatečným
časovým odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 14., 15. a 16. června 2021.
Profilová část maturitní zkoušky
1. Profilové ústní zkoušky se uskuteční v plánovaném termínu (poslední dva týdny v květnu).
2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části
maturitní zkoušky.
Ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020 konat
v rámci náhradní nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním zkušebním
období 2021.
3. Praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou
Forma praktické zkoušky se nemění. Pokud žáci nastoupí k prezenční výuce nejpozději během března
budou se praktické zkoušky konat v plánovaném termínu (závěr dubna). V opačném případě bude
termín dodatečně upřesněn.
Pro individuální maturitní práce je prodloužen termín odevzdání do 15. 3. 2021.
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku
k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku
2020/2021.
Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo
byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou
komisionální zkoušku do konce března 2021.

