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Změna pravidel pro konání maturitních zkoušek v jarním období školního roku 2020/21 

 

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 se podmínky pro konání maturitních 

zkoušek ve školním roce 2020/21 mění takto: 

• Maturitní zkoušku v jarním období školního roku 2020/21 může konat žák, který se k ní řádně 

přihlásil v prosinci 2020 a v 1. pololetí škol. roku 2020/21 prospěl ze všech povinných předmětů. 

Žák, který v tomto období neprospěl nebo nebyl hodnocen, vykoná opravnou nebo doplňkovou 

komisionální zkoušku. Pokud o to žák požádá, určí mu ředitel termín do 31. 3. 2020 a po úspěšném 

vykonání zkoušky může takový žák maturovat v řádném jarním termínu tohoto školního roku. 

• Didaktické testy společné části z českého jazyka a literatury (ČJL), cizího jazyka (CJ) a matematiky 

(M) se konají v nezměněném rozsahu, prodlužuje se však doba na jejich vypracování. Didaktický 

test z ČJL trvá 85 minut, z CJ 110 minut (40 min. poslechová část a 70 min část ověřující čtení a 

jazykové kompetence), z M 135 minut. Délka testu z nepovinného předmětu Matematika 

rozšiřující (M+) se nemění a je 150 minut. 

• Řádný termín didaktických testů je stanoven na období 24. – 26. května 2021 (24. 5. – M, AJ; 25. 

5. – ČJL; 26. 5. – M+, FrJ, NJ, RJ). 

• Pro žáky, kteří budou v uvedeném období omluveni z důvodu onemocnění COVID-19 nebo 

z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, je určen náhradní termín pro konání 

didaktických testů v období 7. – 9. července 2021 na spádových školách. 

• Ve školním roce 2020/21 se v profilové části ruší písemná práce z českého jazyka a literatury i 

z cizích jazyků. Známka z těchto předmětů bude stanovena jen na základě výsledků ústní zkoušky. 

To platí i pro případné opravné zkoušky nebo zkoušky konané v náhradním termínu. 

• Ve školním roce 2020/21 se ruší povinnost konat ústní profilovou maturitní zkoušku z českého 

jazyka a z cizího jazyka v případě, že žák z tohoto cizího jazyka koná didaktický test ve společné 

části (tzv. navazující zkoušku z CJ). To neplatí v případě, že žák zvolil zkoušku z cizího jazyka 

v profilové části maturity bez návaznosti na didaktický test ve společné části. 

• Do 5. dubna 2021 žák průkazným způsobem řediteli gymnázia sdělí, zda hodlá (resp. nehodlá) 

ústní zkoušku z ČJL a navazující zkoušku z CJ skládat. Pokud se žák rozhodne zkoušku z ČJL skládat, 

odevzdá nejpozději do 30. dubna 2021 svému vyučujícímu ČJL vlastní seznam literárních děl. 

• Pokud se žák rozhodne ústní maturitní zkoušku z ČJL a navazující zkoušku z CJ konat, bude 

hodnocení těchto zkoušek uvedeno mezi známkami z povinných předmětů a ovlivní celkové 

hodnocení maturitní zkoušky (prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a). To neplatí 

pouze v případě, pokud by žák byl hodnocen z některé z těchto zkoušek stupněm 5 – 

nedostatečný. 

• Pokud žák požádá o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka uznatelným certifikátem, musí tak 

učinit nejpozději do 30. 4. 2021, lhůta pro předložení originálního certifikátu se mu prodlužuje do 

5. dne před den zahájení ústních maturitních zkoušek v jeho třídě. Pokud v daném termínu originál 

certifikátu nepředloží, vykoná z tohoto jazyka ústní zkoušku. 

• Termín písemné zkoušky z deskriptivní geometrie je stanoven na pondělí 17. 5. 2021 

• Termíny ústních maturitních zkoušek jsou stanoveny takto: od 1. 6. do 4. 6. 2021 pro třídy 4.C a 

4.D; od 7. 6. do 11. 6. 2021 pro třídy 6.A a 4.B. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. března 2021   Mgr. Miroslav Marek 

      ředitel školy 


