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Změny v organizaci maturitních zkoušek v roce 2021 

Ukončení výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

Vyučování ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno 14. května 2021. 
V poslední vyučovací den bude žákům vydáno vysvědčení za 2. pololetí školního roku. 

Dny volna k přípravě na maturitní zkoušky jsou v naší škole stanoveny na 17. – 21. května 2021.  

Didaktické testy ve společné části MZ 

Didaktické testy se v jarním zkušebním období 2021 konají ve dnech 24. – 26. května. 

pondělí 24. května - matematika, anglický jazyk  

úterý 25. května - český jazyk a literatura  

středa 26. května - matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk  

Je prodloužen časový limit na vypracování didaktických testů. 

Český jazyk a literatura – 85 minut 

Cizí jazyk – 110 minut (40 minut poslechová část + 70 minut ověření čtení a jazykových dovedností) 

Matematika – 135 minut 

Je stanoven mimořádný termín DT (7. - 9. července 2021), který se týká žáků, kteří se vzdělávali  
ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a nemohli se  
k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19.  

Zkoušky profilové části MZ  

Zkoušky profilové části MZ se budou v jarním termínu konat ve dnech 1. – 4. června 2021.  

Zkoušky z cizích jazyků konané v profilové části maturitní zkoušky se konají pouze formou ústní 
zkoušky před zkušební komisí (nekoná se písemná práce). 

Žák nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolil  
ve společné části maturitní zkoušky. Žák může tyto zkoušky konat, pokud svůj zájem do 30. dubna 2021 
písemně sdělí řediteli školy. Pokud bude žák některou z těchto zkoušek konat, bude ji konat pouze 
formou ústní zkoušky.  

Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají seznam literárních děl  
do 30. dubna 2021.  
 
 
 
19. 3. 2021, Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 


