MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2021.
ÚPRAVA PROVEDENA NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÉ UPRAVUJE
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY (VYDÁNO MŠMT ČR 15. 3. 2021)
Základní podmínka přístupu k maturitní zkoušce
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1.
pololetí školního roku 2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku.
Vzdělávání ve 2. pololetí
Pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 platí stejná pravidla, jaká stanovilo
předchozí opatření obecné povahy.
Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování
stanoveno až do neděle 23. května 2021.
Vysvědčení se žákovi předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování
14. 5. 2021.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
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.
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 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.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Období konání profilových zkoušek je stanoveno od 1. června do 11. června 2021.
Zkouška z MATEMATIKY profilové části konané formou písemné práce se koná 20. dubna 2021.
Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021 (původní termín byl do
31. března 2021).
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTŮ NAVAZUJÍCÍCH NA SPOLEČNOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce
v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka,
pokud si jej zvolil ve společné části.
Pokud se žák rozhodnul, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka
v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do
celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené
zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce.
Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná
dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.
Pokud se žák rozhodnul, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka
v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, musí
sdělit písemně tuto informaci řediteli školy do 30. dubna 2021. (Nezapomeňte. Přikládá se k dokumentaci
maturitní zkoušky žáka.)

Hodnocení těchto zkoušek (nebo zkoušky) se započítává do celkového hodnocení
maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák
zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na
maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové
hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní
vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z
cizího jazyka).
Pokud by žák chtěl nahradit zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované mezinárodní jazykové
zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30.
dubna 2021 požádat o její nahrazení. (Nezapomeňte. Přikládá se k dokumentaci maturitní zkoušky žáka.)
Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil
na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje.
Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce
2020/2021 žáky posledních ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku
z cizího jazyka, který není vázán na společnou část.
V Praze dne 18. 3. 2021
Roman Vlček, ředitel školy, v. r.

