
AKTUÁLNÍ ÚPRAVA PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO 

JARNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

 

 

✓ Žák může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí 

školního roku 2020/2021. 

 

✓ Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitelka školy 

termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška 

konala do 30. června 2021. 

 

✓ Požádá-li o to žák, umožní ředitelka 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 je komisionální. 

 

✓ Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebude mít vliv na 

připuštění nebo nepřipuštění k maturitní zkoušce. 

 

✓ Prodlužuje se doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury 

a cizího jazyka o 10 minut, v případě matematiky o 15 minut. 



✓ V jarním a podzimním zkušebním období roku 2021 trvá didaktický test ze 

zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního 

předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 

minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze 

zkušebního předmětu matematika 135 minut. 

 

✓ Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

v profilové části se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí (odpadne tedy písemná práce). 

 

✓ Hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří 

pouze hodnocení ústní zkoušky, to platí i pro všechny opravné a náhradní 

zkoušky maturitní zkoušky. 

 

✓ V řádném termínu se didaktické testy budou konat v období od pondělí 

3. května 2021 do pátku 5. května 2021. 

 

✓ Pokud se žák 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 ředitelce 

školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 

2021. 

 

✓ Termíny didaktických testů v mimořádné termínu jsou stanoveny na 14. až 

16. června 2021. 



Jarní zkušební období 

Řádný termín společné části 

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 

5. května 2021. 

 

DATUM 

KONÁNÍ  
ZKUŠEBNÍ 

PŘEDMĚT 

ČAS 

ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  
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. 

5. května 

2021 
Francouzský jazyk  13:00 

110 min. (40 + 

70 min.) 

5. května 

2021 
Německý jazyk  13:00 

110 min. (40 + 

70 min.) 

5. května 

2021 
Ruský jazyk  13:00 

110 min. (40 + 

70 min.) 

5. května 

2021 
Španělský jazyk  13:00 

110 min. (40 + 

70 min.) 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit 
navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

 

Ve Žluticích dne 02.02.2021   Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

       ředitelka 


