
Přehled aktuálních změn maturitní zkoušky v návaznosti na opatření obecné povahy 

MŠMT, termíny přihlašování ke zkouškám. 

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky opatřením 
obecné povahy ze dne 15. 3. 2021, následným dodatkem k opatření ze dne 14. 4. 2021 a 
dodatkem ze dne 28. 4. 2021. Všechny právní předpisy k maturitní zkoušce 
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy 

Společná část 

- 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. 
 

- Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet 
opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné 
zkoušky z každé zkoušky (tzn., že žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné 
zkoušky společné části). 
 

- Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání 
povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 
2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé 
zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni. 
 

- Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období viz webové stránky 
školy, zaslána pozvánka. 
 

- Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období 
uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný 
termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických 
testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném 
termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí 
pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu 
přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v 
mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.  

V případě osoby, která se omluvila, se bude jednat o náhradní termín a může konat 
povinný didaktický test. V případě osob, které u řádného (případně opravného či 
náhradního) termínu neuspěly, se bude jednat o opravný termín. 

Přihlašování k mimořádnému termínu 

Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák nebo uchazeč, který je 
oprávněn ke konání mimořádného termínu řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, 
současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky; ředitel školy předá 
informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky CZVV prostřednictvím informačního systému 
CZVV do 1. června 2021. 

Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období 
budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. 

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_model_maturitni_zkousky_15-3-2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_model_maturitni_zkousky_15-3-2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_dodatek_ostatni_formy_vzdelavani_zdrav_a_soc_oboru_14-4-2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_dodatek_28-4_2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy


Profilová část 

- Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, se navyšuje počet 

opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. 

- Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 

2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z 

konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v 

mimořádném termínu. Mimořádný termín praktické zkoušky v Prachaticích je 26. 8. 2021 

v 8:00 

Přihlašování k mimořádnému termínu praktické zkoušky 

Osoba podá písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy  

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat zkoušku, pokud ji nekonala 

b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od 

předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konala. 

Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními 

zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v 

době konání ústních zkoušek. 

 

Podzimní zkušební období 

 Přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu: 

Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2021 se žák 
přihlašuje do 23. července – přihlášky podá řediteli školy 

 Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek žák odevzdává řediteli školy, ve 
které zkoušky konal nebo měl konat takto: 

a) zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. 
července 2021, pak přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná výsledky 
všech zkoušek pouze společné části, tak do tohoto data odevzdá přihlášku pouze 
k didaktickým testům pro podzimní zkušební období. 

b) zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku 
odevzdá do 30. července 2021. 

Termíny pro podzimní zkušební období: 

Společná část 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 
2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.  

Profilová část 

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2020 uskuteční v období od 1. do 
20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 
13. října 2021.  


