
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Termíny pro podání přihlášky 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do: 

1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 

 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) 
k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením. 

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jaro 2021 

v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh 
konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021 – poté bude 
upřesněno na webových stránkách školy. 

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jaro 2021 

       budou upřesněny 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf


  

                                      
       český jazyk a literatura 

cizí jazyk nebo matematika 

  

 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám 

       z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku 

       matematiky 

       matematiky rozšiřující 

S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány 
v souladu s platnými Katalogy požadavků.



 

 

       anglický jazyk 

německý jazyk 

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. 

 

Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete  

 

 Zkoušky společné části 

 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti


  

                                      
český jazyka a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební 
komisí 

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk) – písemná práce a 
ústní zkouška před zkušební komisí 

účetnictví – praktická zkouška písemnou formou (blok odborných předmětů 
účetnictví, ekonomická praxe) 

ekonomika – ústní zkouška před zkušební komisí 

marketing a management – (blok odborných předmětů marketing a 
management, právo) – ústní zkouška před zkušební komisí  

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky: 

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ (ZKOUŠEK)  
Další informace k profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části. 

https://stredni-skola.eu/wp-content/uploads/2020/09/Nab%C3%ADdka-povinn%C3%BDch-a-nepovinn%C3%BDch-zkou%C5%A1ek-maturitn%C3%AD-zkou%C5%A1ky-2020-2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti


 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky - informace 

 

Úpravy podmínek zkoušky 

 

 

 

 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na: 

https://maturita.cermat.cz/ 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky
https://maturita.cermat.cz/

