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MATURITNÍ ZKOUŠKA1
MŠMT při úpravách maturitní zkoušky (MZ) ve školním roce 2020/20212, přistoupilo k zohlednění odlišných podmínek
teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021
s výrazným podílem vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i ve 2. pololetí školního roku 2020/2021.
Vedle odlišných podmínek při teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání je potřeba také řešit situaci
vzniklou nekonáním nebo silným omezením praktického vyučování. Cílem předchozích úprav bylo zohlednit předchozí
situaci, změněné podmínky pro vzdělávání jak na straně žáků tak i pedagogů v loňském a letošním školním roce
a zároveň dostát odpovídající úrovni zkoušek samotných, které jsou výstupními zkouškami uzavírajícími střední
vzdělávání a které stvrzují požadovanou úroveň absolventů škol, jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další
studium nebo nástup do praxe, a to i s ohledem na zákonem ukotvené distanční vzdělávání, které uložilo povinnost
školám toto vzdělávání poskytovat a povinnost žákům se tohoto vzdělávání účastnit dle § 184a školského zákona.
V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků
závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky
v jarním (i v podzimním) termínu 2021; tyto další úpravy jsou označeny žlutě podbarveným textem.

Společná část maturitní zkoušky
1. Změna harmonogramu MZ a JPZ
Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v čase s tím, že
termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na začátku května 2021.
Konkrétní termíny jsou následující:
-

-

Písemné testy (PT) JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro
víceletá GYM. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.
V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné
práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí
ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu
měsíce července a srpna). Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období
od 1. června do 23. července 2021.
Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.
Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Blíže k mimořádnému termínu
viz dále v textu.

2. U DT byl již vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka
a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
Konkrétně
 u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
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Žlutě označené části popisují nové změny MZ v březnu 2021 oproti úpravám MZ v lednu 2021.
Úpravy byly provedeny formou opatření obecné povahy (OOP) ze dne 29. ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1) a dodatkem
k OOP ze dne 15. února 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-2).
2
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u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na
110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na
135 minut.

Prodloužení se netýká DT z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o specifickou nepovinnou
zkoušku, kterou si žáci vybírají zejména v případech, kdy výsledek zkoušky některé vysoké školy zahrnují do kritérií
přijímacího řízení. Neúspěšné hodnocení nepovinné zkoušky není na maturitním vysvědčení uvedeno a nemá vliv
na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se týká všech
maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní
zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.
3. Nově se zohledňuje situace žáků, kteří jsou žáky denní formy vzdělávání posledního ročníku vzdělávání ve
školním roce 2020/2021 a zároveň plnili nebo i nadále plní nařízenou pracovní povinnost či pomáhali nebo
i nadále pomáhají dobrovolně (ať už ve formě DPP, DPČ nebo bez nároku na odměnu) v zařízeních
poskytujících zdravotnické nebo sociální služby. Důvodem je jednak to, že s účinností od 8. března 2021 byla
nově nařízena pracovní povinnost žákům připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání
(viz Usnesení vlády ze dne 5. března 2021)3 a skutečnost, že někteří žáci (níže uvedených oborů vzdělání)
nadále dobrovolně pomáhají ve zdravotních nebo sociálních službách. Tímto tak dochází k dalšímu
prodlužování doby, kdy se tito žáci nemohou připravovat na maturitní zkoušku, zejména pak v jejím
závěrečném období.
Nově se stanovuje, že žáci, kterým byla v období od 12. října 2020 nařízena pracovní povinnost podle krizového
zákona a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží řediteli školy potvrzením do 17. května
2021, nekonají DT. Uvedené se vztahuje také na žáky níže uvedených oborů vzdělání, kteří dobrovolně pracovali
ve stejných zařízeních, a kteří tuto skutečnost doloží potvrzením o odpracované době vydaným příslušným
zařízením4.
Tito žáci, kteří splňují výše uvedené podmínky a doloží jejich splnění řediteli školy, nekonají jako povinnou součást
MZ žádný z DT, ať už se přihlásili k jakémukoliv předmětu (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika).
V opatření obecné povahy (dále také „OOP“) stanovenou fikcí budou všichni tito žáci hodnoceni za DT “uspěl”.
Bodové skóre (úspěšnost u těchto DT) pak bude v těchto případech stanovena převodem z klasifikace příslušných
předmětů, a to za období od 1. do 4. ročníku. Do hodnocení se bude počítat výsledek všech předmětů
odpovídajících obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka za
ročníkové vysvědčení, tj. za 2. pololetí v 1. až 3. ročníku (případně u nástavbového studia v 1. ročníku), v posledním
ročníku pak vysvědčení za 1. pololetí. Převodovou tabulku z průměru klasifikace na bodové skóre bude obsahovat
OOP, které zároveň stanoví povinnost řediteli školy předat klasifikaci žáka v daných předmětech CZVV.
Dále se těmto žákům umožňuje, že v případě jejich zájmu mohou DT složit. Pokud by v nich však neuspěli,
nebude se jim tento neúspěch započítávat a nadále platí to, že automaticky v těchto DT uspěli podle výše
uvedeného. Dobrovolnou účastí si tedy mohou jen vylepšit hodnocení.
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8LYC
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Podmínkou je práce u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů
zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49,
50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
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Zohlednění se vztahuje pouze na žáky denní formy vzdělávání posledních ročníků oborů vzdělání ve středních
školách připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů a žáky posledních dvou ročníků středních škol připravujících se podle
přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, kteří jsou starší 18 let. Jedná se o obory vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent; 5341-M/02 Nutriční asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví; 53-43-M/01
Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický technik; 53-44-M/03 Asistent zubního technika; 75-41M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 75-41L/51 Sociální činnost.
V případě, že žák má nárok a žádá o využití výše uvedené podpory, doloží řediteli školy potvrzení o vykonání
nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby či zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc obsahující rozsah odpracovaných hodin. Ředitel školy toto potvrzení posoudí
z hlediska definovaných podmínek a pravosti tohoto potvrzení u každého takového žáka. Potvrzení, které žák
doloží řediteli školy, bude součástí maturitní dokumentace žáka.

4. Dříve se stanovil mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku
k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu
karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka,
který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3
pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému
termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.
V souvislosti se zohledněním nové situace žáků uvedených v bodě 3. již neplatí, že mimořádný termín je také
pro žáky, kteří DT v řádném termínu nevykonali úspěšně, a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou
pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek a v rozsahu stanoveném níže. Současně pro tyto
žáky již neplatí s ohledem na uvedené v bodě 3., že se jim navyšuje počet opravných termínů u DT ze 2 na 3.
Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na
základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob může být po dohodě s ředitelem školy
považována i e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu.
Termín pro podání žádosti o přezkoumání DT konaného v řádném termínu je stanoven do 28. června 2021 a pro
podání žádosti v mimořádném termínu do 9. srpna 2021.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 je stanoven s dostatečným časovým
odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.
Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk
a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.
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Související úkony
-

-

Změna termínů konání DT změní data v přihlašování k mimořádnému termínu, zveřejnění výsledků
školám, podávání žádostí o přezkoumání nebo přihlašování k podzimnímu termínu. Vše upraví
připravované OOP.
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT ve standardním
termínu do 31. března 2021.
Dojde k posunutí termínu možnosti předání certifikátů z mezinárodních jazykových zkoušek v případě
nahrazení jedné zkoušky z cizího jazyka, a to až do lhůty 5 dní před termínem ústní zkoušky s tím, že bude
postačovat doložení průkazného dokladu o splnění zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky
1. Nově platí, že písemné práce a písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat od
19. dubna 2021.
2. Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek.
Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do
25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele
školy. Tyto termíny ředitel určí do 31. března 2021.

Nadále platí, že pro praktické zkoušky bylo zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021, stanovení
konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy.
Pokud se koná praktická zkouška v červenci nebo srpnu, pak se v těchto měsících před zkouškou musí konat
praktické vyučování. Rozhodnutí, zda u žáků školy (a případně kterých oborů vzdělání) bude praktická zkouška,
a tedy také praktické vyučování probíhat i v měsíci červenci nebo/a srpnu, je na řediteli školy. Tím je dána
řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen ve 2. pololetí předchozího
školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce.
3. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze
společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí
hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka
a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude
ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze:
-

pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro
uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku,
pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který
nenavazuje na DT z cizího jazyka).

Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku.
Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT
z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
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4. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části
maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce
2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb.
(tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani
v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.
Ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020 konat v rámci náhradní
nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním zkušebním období 2021 (tj. za
předpokladu, že v jejich řádném termínu konání maturitní zkoušky byla písemná práce z českého jazyka
a literatury a cizího jazyka povinnou součástí zkoušky společné nebo profilové části).
Opatření obecné povahy vydané ministrem umožnilo ředitelům škol učinit změny v rámci již vyhlášených kritérií
pro konání MZ dle § 79 školského zákona (7 měsíců před konáním první profilové MZ). Termín pro případné úpravy
vyhlášených maturitních zkoušek z jazyků byl stanoven do 15. února 2021.
Školy konající maturitní zkoušku na základě rozhodnutí o odlišnosti dle § 81 odst. 10 školského zákona konají
pouze zkoušku z českého jazyka a literatury povinně formou didaktického testu, konání ústní zkoušky je na
rozhodnutí žáka – bude přesunuta do nepovinných zkoušek a písemnou práci nekonají. Ostatní profilové zkoušky
konají na základě zahraničních učebních dokumentů dle platné legislativy v dané zemi. Tuto část zkoušek MŠMT
nijak nebude OOP dále ovlivňovat.

5.

Praktická zkouška, písemná zkouška, maturitní práce s obhajobou
Řediteli školy bylo umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky
i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky mohl zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou či
písemnou zkoušku) obdobně, jako to umožňoval zákon č. 135/2020 Sb. v jarním zkušebním období 2020 (ten jen
neumožňoval nahradit praktickou zkoušku písemnou zkouškou). Zkrátil se termín pro zadání maturitní práce
s obhajobou z min. 4 měsíců (podle § 15 odst. 2 maturitní vyhlášky) na 3 měsíce včetně určení vedoucího maturitní
práce dle § 15 odst. 4 maturitní vyhlášky. Termín pro případné úpravy vyhlášených maturitních zkoušek konaných
formou praktické zkoušky byl stanoven do 15. února 2021 s ohledem na časový prostor k vykonání nově zadané
maturitní práce s obhajobou. Rozhodl-li ředitel školy o konání těchto profilových zkoušek až v letních měsících,
seznámí žáky se změnou harmonogramu nejpozději dva měsíce před konáním zkoušky.
Dále byl upraven termín pro podávání žádostí o přezkoumání praktické zkoušky (termín bude stanoven na „20
dnů od vykonání praktické zkoušky“) a termín pro odevzdání přihlášek k opravné nebo náhradní zkoušce konané
formou praktické zkoušky pro podzimní zkušební období (termín bude stanoven na „4 dny od vykonání praktické
zkoušky, nejpozději však 31. srpna 2021“). Rovněž byl prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky
v podzimním období, a to do 30. září 2021 (standardně je stanoveno do 20. září).
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Vysvědčení za 2. pololetí
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl
v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021
hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, je umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou
zkoušku.
S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve
2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání.
Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto
pololetí vyučovány.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky, kteří nebudou konat praktické vyučování
v měsících červenci a srpnu 2021, vydáno nejpozději dne 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny
volna k přípravě na maturitní zkoušky. Pro žáky konající praktické vyučování v červenci a srpnu bude vysvědčení
předáno v den, který je pro ně posledním dnem období školního vyučování.

