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MATURITNÍ ZKOUŠKA
MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí
školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním
způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021. Vedle ztížených a odlišných podmínek při
teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným
omezením praktického vyučování.
MŠMT provede následující dílčí změny v hodnocení 2. pololetí 2020/2021 a při konání maturitní zkoušky (MZ) v jarním
termínu 2021:

Společná část maturitní zkoušky
1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května
2021.
2. Nově se u DT prodlouží 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,
 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 nebude týkat 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
bude týkat 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 stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali
přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a
 z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se 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 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může
přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky
společné části MZ, nebo
 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. Žák se přihlásí ke konání
neúspěšně vykonaného DT po zpřístupnění výsledků CZVV školám, nejpozději do 18. května 2021, k žádosti
přiloží řediteli školy potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení
poskytujícího zdravotnické či sociální služby obsahující rozsah odpracovaných hodin. Pro tyto žáky je
mimořádný termín z povahy věci opravným termínem, a platí tak pouze pro povinné zkoušky společné části
MZ.
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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.
Termíny podání žádosti o přezkoumání DT konaného v mimořádném termínu dle § 82 školského zákona budou
upraveny na „20 dnů od zpřístupnění výsledků didaktických testů CZVV školám“. Termíny podání žádostí
o přezkoumání DT konaného v řádném termínu se nemění.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 bude stanoven s dostatečným časovým
odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 14., 15. a 16. června 2021.
Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk
a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.
4.

Další související úkony (vedle vydání OOP):
 Zveřejnění jednotného zkušebního schématu do 31. ledna 2021 včetně mimořádného termínu DT.
 Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT ve standardním termínu
do 31. března 2021.
 V případech žáků, kteří chtějí nahradit jednu zkoušku z cizího jazyka a zkušební instituce vzhledem
k posunutému termínu konání mezinárodních zkoušek nepředá žákům certifikáty do 31. března 2021, bude
možné doložit k žádosti o nahrazení zkoušky náhradní doklad o výsledku úspěšně vykonané zkoušky, který
žákovi zkušební instituce pro tyto účely vydá. Nejpozději před konáním první ústní zkoušky z daného cizího
jazyka žák doloží řediteli školy platný certifikát.

Profilová část maturitní zkoušky
1.

Prodloužení zkušebního období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek
Bude prodlouženo období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího do 10. června – nově
až do 25. června 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy.

Pro praktické zkoušky bude zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021, stanovení konkrétních termínů
je na rozhodnutí ředitele školy.
K tomu dále ministerstvo umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Rozhodnutí, zda u žáků
školy (a případně kterých oborů vzdělání) bude praktické vyučování probíhat i v měsíci červenci nebo/a srpnu
bude na řediteli školy. Tím bude dána řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který
byl omezen ve druhém pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce.
2.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní
zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Toto opatření se bude
týkat 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
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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 umožní 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 je stanoven do 15. února 2021.
Školy konající maturitní zkoušku na základě rozhodnutí o odlišnosti dle § 81 odst. 9 školského zákona konají pouze
zkoušku z českého jazyka a literatury formou ústní zkoušky, 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.
3.

Praktická zkouška, písemná zkouška, maturitní práce s obhajobou
Řediteli školy bude umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky
i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky může 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). Bude zkrácen 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 je stanoven do 15. února 2021 s ohledem na časový prostor k vykonání nově zadané
maturitní práce s obhajobou.
Bude 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 bude prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky
v podzimním období, a to do 30. září 2021 (standardně je stanoveno do 20. září).

4.

Další související úkony:
 Na základě vydaného OOP – ředitel školy s dostatečným předstihem seznámí žáky s náhradním způsobem
konání praktických zkoušek, hodnocením profilových zkoušek a o změně časového harmonogramu zkoušek.
Toto taktéž zveřejní na webu školy, nejpozději však do 15. února 2021.

Podpora žáků, kteří byli 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
Těmto žákům bude navýšen počet opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu,
a to z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny.
Dále jim bude umožněno konat první opravný termín v rámci vyhlášeného mimořádného termínu DT ještě v jarním
zkušebním období i v případě, že nevykonají úspěšně některý didaktický test v řádném termínu. V případě, že se
žák k vykonání opravného termínu nepřihlásí již pro mimořádný termín v červnu 2021, může všechny tři opravné
termíny využít do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Toto opatření se bude vztahovat na žáky, kterým byla v období od 12. října 2020 do dne konání zkoušky nařízena
pracovní povinnost podle krizového zákona a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží potvrzením
vydaným tím, kdo pracovní povinnost uložil. A dále těm, kteří dobrovolně pracovali ve stejných zařízeních
a potvrzení o odpracované době jim vydá dané zařízení.
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Úpravy modelu maturitní zkoušky se vztahují na žáky denní formy vzdělávání posledních ročníků oboru 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; 53-41-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; 75-41-M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika, 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 75-41-L/51 Sociální činnost. Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou
žáci omluveni z účasti na vzdělávání. Vzhledem k pracovnímu vytížení (běžně slouží dvanáctihodinové směny)
a náročnosti směn nemají možnost se plně věnovat studiu a přípravě na maturitní zkoušku, čímž nemají stejné
podmínky pro vzdělávání jako ostatní žáci, kteří nebyli zařazeni do pracovního procesu.
I přesto, že v prosinci 2020 vláda plošně ukončila pracovní povinnost žáků a studentů, dochází v současnosti
k povolávání žáků k plnění pracovní povinnosti na úrovni jednotlivých krajů dle potřeby v souladu s krizovým zákonem.
Vzhledem k tomu i nadále dochází k tomu, že někteří žáci nemají stejné podmínky ke vzdělávání tak jako ostatní, kteří
nejsou k plnění pracovní povinnosti povoláni.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání
1.

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní
zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy 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, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální
zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných
a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 1. dubna 2021). Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky
v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do
30. června 2021.
V platnosti i nadále zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského zákona, které stanoví, že:
„Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování
a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého
žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako
by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být
žákem školy.“

2. 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.
3. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou
v tomto pololetí vyučovány. Rozhodnutí o „nevyučovaných“ předmětech ponecháme v kompetenci ředitele
školy.
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Pravidla pro hodnocení vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se nemění.
V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního
týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Pokud toto pravidlo není možné dodržet z důvodu
neukončeného praktického vyučování nutného pro vykonání praktické zkoušky, pak se v tomto případě posunuje
termín předání vysvědčení žákům na poslední den školního vyučování. Období školního vyučování bude těmto
žákům posunuto až do dne předcházejícího před dnem konání praktické zkoušky.
U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm
prospěchu proškrtnuta.
I nadále platí ustanovení § 69 odst. 7 školského zákona: „Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše
ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů
vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.“
A taktéž ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona: „Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní
docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po
posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.“
V případě, že ředitel školy takové žádosti vyhoví a povolí opakování ročníku, pak ode dne vydání rozhodnutí
o opakování ročníku již žák žádné další zkoušky maturitní zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných
zkoušek společné i profilové části MZ budu žákovi anulovány.
V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí, je na
jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na
připuštění k maturitní zkoušce.
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák
jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném nebo mimořádném termínu, je žákem školy do 30. června 2021.
Výjimku z uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat praktickou zkoušku až po 30. červnu
2021. V takovém případě bude žák žákem školy do data konání praktické zkoušky včetně, ať už ji vykoná úspěšně
nebo neúspěšně (nejpozději však do 27. srpna 2021).
4.

Další související úkony:


Metodická podpora k upravenému modelu MZ ze strany MŠMT – zveřejnění metodiky, uspořádání webináře.

Všechny výše uvedené změny budou provedeny formou opatření obecné povahy (OOP)
v návaznosti na § 184a školského zákona. Žádná z těchto změn nevyžaduje změnu
školského zákona jako takového.
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Časový harmonogram pro maturitní zkoušky školního roku 2020/2021
prosinec

do 1. 12.

leden
únor

do 31. 1.
15. 2.

březen

Žák odevzdá přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní
zkušební období)
Nové jednotné zkušební schéma (JEZUS) včetně mimořádného termínu
ŘŠ zveřejní formu konání MZ, počet témat, změny hodnocení, termíny

do 26. 2.

Maturitní zkouška – jmenování školního maturitního komisaře Centrem (pro jarní období řádný
termín), jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem
MŠMT určí termíny konání didaktických testů (společná část, pro podzimní zkušební období)

do 31. 3.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem
školy (jarní zkušební období)
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období)
MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společ. č. maturitních zkoušek
MŠMT zveřejní informace o standardizovaných zkouškách k nahrazení zkoušek z cizího jazyka
Žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období

duben

květen

od 1. 4.
do 30. 4.

Maturitní zkouška, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období), písemné
práce z ČJL a CJ se nekonají
Zasmluvnění spádových škol, jmenování školních maturitních komisařů pro mimořádný termín DT

2. 5. – 10. 6.
(- 27. srpna)
3., 4., 5. 5.

Maturitní zkouška – jarní zkušební období
Posun konání praktických zkoušek
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy; nepovinná zkouška Matematika rozšiřující

3., resp. 6. 5.10. 5.
10. 5.-11. 5.

Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu DT

13. 5.
14. 5.
15. – 18. 5.
18. 5.
červen

Zadání žáků přihlášených k mimořádnému termínu DT řediteli škol do systému Centra (pro
omluvené žáky)
Nezávislá odborná komise MŠMT řádný termín
Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum řádný
termín
Přihlašování žáků s pracovní povinností k opravnému termínu v rámci mimořádného termínu DT

14. až 16. 6.

ŘŠ zadá přihlášené žáky do systému CZVV (pro neúspěšné žáky z řádného termínu s pracovní
povinností)
Mimořádné termíny konání DT

22. 6.

Nezávislá odborná komise MŠMT mimořádný termín

23. 6.

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, Centrum mimořádný
termín
Maturitní zkouška – profilová část (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací)

16. 5. – 25. 6.
do 30. 6.

do 30. 6.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní
zkoušce (pro podzimní zkušební období jak za řádný termín, tak i za mimořádný termín)
– všechny zkoušky vyjma praktické zkoušky
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem
školy (pro podzimní zkušební období)
Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře Centrem (pro podzimní zkušební období)
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

červenec

2. 7.

ŘŠ předá údaje prostřednictvím vzdáleného přístupu CZVV

srpen

do 25. 8.

ŘŠ stanoví konkrétní termíny konání zkoušek profilové části MZ (podzimní zkušební období)

do 27. 8.

Prodloužení termínu konání profilové části MZ – praktická zkouška

do 31. 8.

Přihlašování k opravnému/náhradnímu termínu praktické zkoušky (podzimní zkušební období)
řediteli školy

