
Informace o změnách v organizaci maturitní zkoušky k 28. 4. 2021 

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT pod č. j. MSMT-3267/2021-6 dodatek opatření obecné povahy, 
kterým se upravují některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2020/2021. Tento dodatek 
navazuje na opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č. j. MSMT-3267/2021-3 a jeho dodatek 
ze dne 14. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-4. 

Tímto dodatkem se upravuje počet opravných termínů didaktických testů a praktických zkoušek  
a upravuje se možnost konat v jarním zkušebním termínu tyto zkoušky navíc v mimořádném termínu. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Navýšení počtu opravných termínů didaktických testů 

Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického 
testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny. 

Ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden.  

Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky (MZ) v řádném termínu, může v 
mimořádném termínu konat náhradní povinné i nepovinné zkoušky formou didaktických testů.  

Ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné 
povinné zkoušky.  

Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu přihlásí 
pro podzimní zkušební období 2021.  

Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba 
měla čtyři opravné zkoušky.  

Řádný termín didaktických testů 

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:  

pondělí  24. května matematika, anglický jazyk  

úterý   25. května  český jazyk a literatura  

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

Mimořádný termín didaktických testů 

Mimořádný termín konání společné části MZ je stanoven od 7. července do 9. července 2021:  

středa   7. července  matematika, anglický jazyk  

čtvrtek   8. července  český jazyk a literatura  

pátek   9. července  matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk  

V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního 
předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 
40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, 
a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut. 

 



Kdo může DT v mimořádném termínu konat:  

a) každý, kdo podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné 
části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021, 

b) a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil,  

c) nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu. 

Toto opatření se tedy nově nevztahuje jen na omluvu z důvodu onemocnění Covid-19 nebo z důvodu 
nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, ale také i na ostatní důvody omluvy, které ředitel 
školy uzná, a stejně tak na neúspěch u této zkoušky v řádném termínu.  

K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu 
nepřihlašuje (nepodává řediteli školy novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky. V případě, 
že se ke zkoušce nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluvena. Toto se netýká žáků 
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazených do skupiny 2 a 3,  
s modifikovanou zkušební dokumentací. Ti svůj záměr didaktický test na spádové škole konat potvrdí 
písemně řediteli školy do 2 dnů od obdržení výsledku. Důvodem tohoto opatření je příprava speciální 
zkušební dokumentace pro konání didaktického testu, která musí být distribuována do příslušné 
spádové školy. Speciální zkušební dokumentací je zejména myšlena dokumentace v Braillově písmu, 
dokumentace pro žáky se sluchovým postižením (CD ve znakové řeči), dokumentace pro žáky  
se zrakovým postižením apod. V případě, že osoba svůj zájem o konání zkoušky neoznámí a nebude 
tedy modifikovaná zkušební dokumentace do spádové školy dodána, nemůže taková osoba zkoušku  
v mimořádném termínu vykonat.  

Ředitel školy předá informaci o omluvě osoby, která ke konání zkoušky byla přihlášena, ale nevykonala 
ji a řádně se do 3 dnů od konání zkoušky omluvila Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen 
CZVV) prostřednictvím informačního systému CZVV do 1. června 2021.  

Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou 
konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.    

Didaktické testy – zveřejnění výsledků řádného termínu 

Zůstává v platnosti, že výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 7. 
června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům. 

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů 

Zůstává v platnosti, že žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat 
MŠMT do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu 
konaného školám na příslušném formuláři.  

Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně 
zveřejněna na webových stránkách MŠMT na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani 

Didaktické testy – zveřejnění výsledků mimořádného termínu 

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 19. července 2021. Nejpozději 
následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům. 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani


Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu mimořádného termínu didaktických testů 

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat MŠMT  
do 9. srpna 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného 
v mimořádném termínu školám na příslušném formuláři. Podrobná informace k podávání žádostí o 
přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně zveřejněna na webových stránkách MŠMT na 
odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani. 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Termíny konání profilové části maturitní zkoušky 

Období konání profilových zkoušek je stanoveno od 1. června do 23. července 2021. 

V naší škole se budou zkoušky profilové části MZ konat ve dnech 1. – 4. června 2021  

Podávání žádostí o přezkoumání profilových zkoušek 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části M nebo o přezkoumání rozhodnutí 
o vyloučení z této zkoušky lze podat příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021. 

Žádost o přezkoumání zkoušky profilové části maturitní zkoušky se podává k místně příslušnému 
krajskému úřadu podle sídla školy. 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani

