
Maturitní kalendář 2021 

Jarní zkušební období 

Řádný termín společné části 

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

DATUM 
KONÁNÍ  

ZKUŠEBNÍ 
PŘEDMĚT 

ČAS 
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  

ČASOVÝ 
LIMIT 

3. května 
2021  

Matematika  8:00 135 min. 

3. května 
2021  

Anglický jazyk  13:30 
110 min. (40 + 
70 min.) 

4. května 
2021 

Český jazyk a 
literatura 

 8:00 85 min. 

5. května 
2021    

Matematika 
rozšiřující 

 8:00 150 min. 

5. května 
2021 

Francouzský 
jazyk 

 13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

5. května 
2021 

Německý jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

5. května 
2021 

Ruský jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

5. května 
2021 

Španělský jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen 
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

Mimořádný termín společné části 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního 
období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od 
pondělí 14. června 2021 do středy 16. června 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných 
spádových školách. 

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 stanovených oborů vzdělání, 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. 



DATUM 
KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ 
PŘEDMĚT  

ČAS 
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

ČASOVÝ 
LIMIT 

14. června 
2021  

Matematika  9:00 135 min. 

14. června 
2021 

Anglický jazyk  14:30 
110 min. (40 + 
70 min.) 

15. června 
2021 

Český jazyk a 
literatura 

 9:00 85 min. 

16. června 
2021 

Matematika 
rozšiřující 

 9:00 150 minut 

16. června 
2021 

Francouzský jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

16. června 
2021 

Německý jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

16. června 
2021 

Ruský jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

16. června 
2021 

Španělský jazyk  13:00 
110 min. (40 + 
70 min.) 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen 
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

Jednotné zkušební schéma  

 Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části 

v řádném a mimořádném termínu  [PDF, 212 kB] 

 Jednotné zkušební schéma řádného termínu – přílohy 1–7  [PDF, 165 kB] 

 Jednotné zkušební schéma řádného termínu – příloha 8  [PDF, 194 kB] 

 Jednotné zkušební schéma mimořádného termínu – přílohy 1–7  [PDF, 167 kB] 

 Jednotné zkušební schéma mimořádného termínu – příloha 8  [PDF, 196 kB] 

Profilová část 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 25. 
června 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021. 

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (žáci hlásící se k řádnému 
termínu a žáci, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. 
zkoušky touto formou nekonají) a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 
2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou 
zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných 
profilových zkoušek stanoví ředitel školy. 

Podzimní zkušební období 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZSjaro-2021Sdeleni-MSMT.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZSjaro-2021Sdeleni-MSMT.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro-2021_prilohy_1-7_radn%C3%BD_termin.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro-2021_podrobne_schema_priloha_8_radny_termin.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro-2021_prilohy_1-7_mimoradny_termin.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro-2021_podrobne_schema_priloha_8_mimoradny_termin.pdf


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 
2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021. 

 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny 

konání didaktických testů v podzimním zkušebním období  [pdf, 192 kB] 

  

 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/PODZIM/Sdeleni_konkretnich_terminu_konani_DT_SC_MZ_podzim_2021.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/PODZIM/Sdeleni_konkretnich_terminu_konani_DT_SC_MZ_podzim_2021.pdf

