Přehled změn v organizaci maturit v návaznosti na opatření MŠMT ze dne 29. 1. 2021
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K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu
období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021. Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání
didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto
onemocnění.
Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné
části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut
poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky
135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.
V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou
konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo platí pro žáky, kteří
se v jarním zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v minulém školním
roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tzn. nekonali písemné práce).
Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je prodlouženo do 25. června 2021. Praktické
zkoušky se budou moci konat až do 27. srpna 2021. V podzimním zkušebním období je doba pro konání
praktických zkoušek mimořádně prodloužena do 30. září 2021.
V jarním a podzimním zkušebním období 2021 může ředitel školy stanovit odlišný způsob konání praktických
zkoušek, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení.

Podrobnější výklad výše uvedených opatření:
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen v prvním pololetí posledního ročníku, určí ředitel školy termín
konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák
(předáním vyplněné a podepsané žádosti na sekretariát školy), umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se
konala do 31. března 2021. Pokud žák nepožádá, může mu být termín konání opravné nebo náhradní zkoušky stanoven
až do 30. června a žák by případně konal MZ až v podzimním období. Tyto opravné a náhradní zkoušky jsou
komisionální.
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Ve
školním roce 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.
V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou
didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku. Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné
části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku,
a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.
V řádném termínu se didaktické testy budou konat v období od pondělí 3. května do pátku 5. května 2021.
Datum
Předmět
Čas zahájení
Časový limit
3. května 2021
Matematika
8:00
135 min.
3. května 2021
Anglický jazyk
13:30
110 min. (40 + 70 min.)
4. května 2021
Český jazyk a literatura
8:00
85 min.
5. května 2021
Matematika rozšiřující
8:00
150 min.
(PUP: Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s
doporučením školského poradenského zařízení.)

Pro jarní i podzimní zkušební období 2021 dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů
společné části.
• Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut
na 85 minut.
• Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut. Na poslechovou část zůstává vyhrazeno 40 minut,
v části testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti dochází k 10minutovému navýšení na
70 minut.
• Test z matematiky bude prodloužen o 15 minut na 135 minut.
• Časový limit pro konání didaktického testu matematika rozšiřující zůstává nezměněn, na zkoušku je
vyhrazeno 150 minut.
V souvislosti se změnou formy konání maturitních zkoušek může ředitel školy dodatečně upravit maturitní
seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku
z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka. Učiněné změny ředitel školy zveřejní
nejpozději do 15. února 2021 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.
V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT může ředitel školy stanovit v jarním a podzimním zkušebním
období 2021 odlišný způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky
i způsobu hodnocení. Změny v profilových zkouškách ředitel školy zveřejní nejpozději do 15. února 2021 na
internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.
Ve školním roce 2020/2021 se didaktické testy výjimečně uskuteční i v mimořádném termínu v období od pondělí 14. června 2021 do středy 16. června 2021. Tento termín bude určen pro žáky, kteří
se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené
karantény kvůli tomuto onemocnění. Žák bude podávat přihlášku na mimořádný termín řediteli školy, ve
které měl konat řádný termín. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.
Datum

Předmět

Čas zahájení

Časový limit

14. června 2021

Matematika

9:00

135 min.

14. června 2021
15. června 2021
16. června 2021

Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Matematika rozšiřující

14:30
9:00
9:00

110 min. (40 + 70 min.)
85 min.
150 minut

(PUP)
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 25. června 2021,
praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021. Zkoušky konané formou praktické zkoušky se mohou
konat nejdříve 1. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a
písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných
profilových zkoušek stanoví ředitel školy.

