
Maturitní zkouška 2021 

Přehled změn v maturitní zkoušce v návaznosti na 

opatření MŠMT ze dne 29. 1. 2021 dále upravuje 

podobu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

v souvislosti s přetrvávající distanční výukou ve 

školách. 

1. 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. 

2. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním 

období uskuteční také v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021. 

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů 

společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény 

kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky denní formy vzdělávání oborů vzdělání 

stanovených v opatření, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně 

a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve 

stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů 

zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb. 

3. Žákům, kteří vykonávali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou činnost 

v zařízeních zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb v rozsahu stanoveném 

opatřením obecné povahy, bude pro didaktické testy společné části navýšen počet 

opravných zkoušek ze 2 na 3. 

4. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro 

konání didaktických testů společné části.  Didaktický test z českého jazyka a 

literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut 

poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 

dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky 

matematika rozšiřující zůstává nezměněn. 

5. V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a 

literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou 

konat pouze formou ústní zkoušky. Toto pravidlo platí pro žáky, kteří se v jarním 

zkušebním období hlásí k řádnému termínu, a pro žáky, kteří konali řádný termín v 

minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. 

6. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je 

prodlouženo do 25. června 2021. Praktické zkoušky se budou moci konat až do 27. 

srpna 2021, v podzimním zkušebním období až do 30. září 2021. 



7. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 může ředitel školy stanovit odlišný 

způsob konání praktických zkoušek, včetně změny formy, délky i způsobu 

hodnocení. 

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci 

druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo 

matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost 

maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 

povinných zkoušek ve společné části. 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se 

hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. 

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky 

z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze 

zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných 

profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací 

program). 

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné 

zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné 

zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných 

zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní 

zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. 

Společná část 

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z 

cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají 

pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, 

který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S 

výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v 

souladu s platnými Katalogy požadavků. 

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků: 

• anglický jazyk 



• německý jazyk 

• ruský jazyk 

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje 

povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním 

vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem 

školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou 

zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné 

zkoušky společné části se neopravují. 

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. 

května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 

2021. 

Profilová část 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve 

společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 

povinných zkoušek dle jednotlivých oborů vzdělávání 

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku 

povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel 

školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Více viz. 

https://www.soshlinky.cz/documents/uploads/20-

21Seznam%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF%20k%20profilov%C3%A9%2

0%C4%8D%C3%A1sti%20MZ%20(1).pdf 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy 

formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. V 

roce 2020/2021 se písemná práce cizího jazyka i českého jazyka z důvodu 

pandemie covid 19 nebude konat. 

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru 

vzdělávání. 
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