
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Kdy může jít žák k maturitní zkoušce 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 
ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou může  konat  
maturitní  zkoušku,  pokud  prospěl  v prvním  pololetí  školního  roku 2020/2021.  

Žák ve školním roce 2020/2021  prospěl v prvním  pololetí  posledního  ročníku  
oboru  vzdělání,  ve kterém  se  dosahuje  středního  vzdělání  s maturitní  
zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl 
nebo nemohl být  hodnocen,  určí  ředitel  školy  termín  konání  opravné  nebo  
náhradní  zkoušky  tak,  aby se  tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li 
o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. 
března 2021. 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. Opravná a náhradní zkouška podle 
věty druhé a třetí je komisionální.  

 



Řádné termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jaro 
2021 

Matematika: 3. 5. 2021 v 8:00 

       Anglický jazyk: 3. 5. 2021 v 13:30 

       Český jazyk a literatura: 4. 5. 2021 v 8:00 

Mimořádné termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky – 
jaro 2021 
Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV 
Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z 
konání této zkoušky omluví  z důvodu  onemocnění  COVID-19  nebo  z důvodu  nařízené  
karantény  spojené  s tímto onemocněním,  může  konat  tuto  zkoušku  v mimořádném  
termínu.  Přihlášku  k mimořádnému termínu  konání  této  zkoušky  podává  řediteli  školy,  
ve  které  měl  konat  řádný  termín,  současně s omluvou do 10. května 2021 

Matematika: 14. 6. 2021 v 9:00 

       Anglický jazyk: 14. 6. 2021 v 14:30 

       Český jazyk a literatura: 15. 6. 2021 v 9:00 

 

          

          



Termíny a forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jaro 2021      

účetnictví – praktická zkouška písemnou formou (blok odborných předmětů 
účetnictví, ekonomická praxe): 11. 5. 2021 v 8:00     

ústní zkoušky před zkušební komisí: 19. 5. 2021                            

1)  český jazyka a literatura  
2)  cizí jazyk 
3)  ekonomika  
4)  marketing a management (blok odborných předmětů marketing a 

management, právo)  

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. 

 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na: 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

