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UKONČENÍ STUDIA A MATURITA 2021
MŠMT vydalo dne 29. 1. 2021 Opatření obecné povahy, které se týká závěru studia žáků posledních
ročníků a maturitních zkoušek.
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělávání, může konat
maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 ze všech povinných
předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se 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. Náhradní nebo opravné zkoušky se pak konají formou komisionální zkoušky.
DIDAKTICKÉ TESTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
3. 5. 2021

Matematika

8:00

135 min.

3. 5. 2021

Anglický jazyk

13:30

110 min. (40 + 70 min.)

4. 5. 2021

Český jazyk a literatura 8:00

85 min.

5. 5. 2021

Matematika rozšiřující

8:00

150 min.

5. 5. 2021

Německý jazyk

13:00

110 min. (40 + 70 min.)

5. 5. 2021

Ruský jazyk

13:00

110 min. (40 + 70 min.)

5. 5. 2021

Španělský jazyk

13:00

110 min. (40 + 70 min.)

V jarním a podzimním zkušebním období došlo k prodloužení času didaktických testů.
Ten, kdo je přihlášen ke konání společné části maturitní zkoušky (didaktické testy) v jarním 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
žák řediteli školy současně s omluvou do 10. května 2021. Mimořádný termín se koná ve dnech
14. až 16. května 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané
v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat
ministerstvu do 13. července 2021. Pokud by žákovi po přezkoumání jeho žádosti o přezkum
mimořádného termínu zkoušky vznikl nárok na druhý náhradní termín, koná žák zkoušku pouze
v jednom náhradním termínu.
Výsledky DT budou žákům zaslány e-mailem nejpozději 14. 5. 2021.
Výsledky praktické zkoušky budou žákům sděleny po ústních zkouškách.

Sledujete informace na www.oakostelec.cz a www.cermat.cz.

PROFILOVÁ ČÁST
Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje
do 25. června 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky profilové části maturitní
zkoušky, kterou lze konat do 27. srpna 2021.
Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák podává do
30. června 2021.
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
12. 4. 2021

1. část EKO, UCE

4. ABC

13. 4. 2021

2. část PEK, IKT

4. A

2. část IKT

4. B

14. 4. 2021

2. část PRG x DBS + předměty ICT

4. C

30. 4. 2021

klasifikační porada

4. ABC

ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
10. – 14. 5. 2021

svatý týden 4. A

17. – 21. 5. 2021

maturita 4. A

17. – 21. 5. 2021

svatý týden 4. C

19. – 25. 5. 2021

svatý týden 4. B

24. – 26. 5. 2021

maturita 4. C

26. – 28. 5. 2021

maturita 4. B

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají pouze formou ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí. Toto platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky.
NAHRAZENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o
nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2021.
Úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky
předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka
před zkušební maturitní komisí.
Nepředloží-li žák doklad v termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní
komisí.
Certifikát musí dokládat jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Seznam uznávaných zkoušek je zveřejněn na stránkách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz a na stránkách www.novamaturita.cz.

Sledujete informace na www.oakostelec.cz a www.cermat.cz.

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat i nadále podle běžného rozvrhu,
distanční výuka v MS Teams. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni ze všech předmětů, ve kterých
budou v průběhu druhého pololetí vzděláváni. Vyučující budou v jednotlivých předmětech
diferencovaně přistupovat k žákům, kteří z daných předmětů maturují a kteří z daných předmětů
nematurují.

Sledujete informace na www.oakostelec.cz a www.cermat.cz.

