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Příloha metodiky 

Maturitní zkoušky 

Platné znění opatření obecné povahy (ve znění dodatku č. j. MŠMT-3267/2021-2)  

I.  

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 

2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 

ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 78a odst. 3 a § 79 odst. 6 věty první 

školského zákona. 

II. 

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve 

kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře a posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl 

být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato 

zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky 

tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může 

konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním 

pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním 

období 2021. Opravná a náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 

odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije. 

 

III. 

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český 

jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 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 135 minut. 

IV. 

Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky 

omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto 

onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému 

termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně 

s omluvou do 10. května 2021; ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky 
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Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro 

zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021. 

V. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru 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 denní formy 

vzdělávání,   

a) může konat povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu, 

pokud v řádném termínu v jarním zkušebním období 2021 u této zkoušky neuspěl a pokud 

v období od 12. října 2020 do dne konání řádného termínu povinné zkoušky společné části 

maturitní zkoušky odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle 

krizového zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, 

u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové 

péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím 

sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky spolu s doložením výše 

uvedených skutečností podává žák řediteli školy, ve které konal řádný termín, do 18. května 

2021; ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 

19. května 2021 prostřednictví informačního systému Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání, a 

b) může konat opravnou zkoušku povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nejvýše 

třikrát z každé zkoušky. Konání zkoušky společné části v mimořádném termínu žáka, který 

neuspěl u řádného termínu, se do počtu opravných zkoušek započítává. Ustanovení § 81 

odst. 2 věty první školského zákona se nepoužije. 

 

VI. 

Mimořádný termín podle výroku IV. a V. se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které 

určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat 

řádný termín zkoušky společné části maturitní zkoušky, zašle žákovi pozvánku ke konání této 

zkoušky v mimořádném termínu. Ustanovení § 81 odst. 1 věty první se nepoužije. 

VII. 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané 

v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat 

ministerstvu do 13. července 2021; ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto případě 

nepoužije. Pokud by žákovi po přezkoumání jeho žádosti o přezkum mimořádného termínu zkoušky 

vznikl nárok na druhý náhradní termín, koná žák zkoušku pouze v jednom náhradním termínu. 

VIII. 
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Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje 

do 25. června 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky, kterou lze konat do 27. srpna 2021. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví 

ředitel školy. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák 

podává do 30. června 2021; ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků 

vzdělávání do 2. července 2021 prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování 

výsledků vzdělávání; ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb. se 

nepoužije. 

IX. 

Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku maturitní zkoušky v řádném termínu 

v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím 

školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného 

ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že 

prospěli v prvním pololetí až v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021. 

X. 

V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo 

konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní 

zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří 

pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky 

uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije. 

XI. 

Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 upravit maturitní seznam literárních děl a kritéria pro 

sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 

a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona určil 

a zveřejnil.  

XII. 

Ředitel školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob konání 

praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení. 

XIII. 

Ředitel školy změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky učiněné v souladu s výrokem XI. a XII. 

maturitní zkoušky zveřejní nejpozději 15. února 2021 na internetových stránkách školy a seznámí 

s nimi žáky. 

XIV. 

Pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 určí ředitel školy zadání maturitní práce podle 

§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a vedoucího maturitní práce nejpozději 3 měsíce před termínem 
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obhajoby maturitní práce a nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví 

oponenta maturitní práce. Ustanovení § 15 odst. 2 věty první a odst. 4 věty první vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. se nepoužije. 

XV. 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí 

o vyloučení z této zkoušky konané v měsíci červenci nebo srpnu 2021 lze podat příslušnému 

krajskému úřadu do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky. Ustanovení § 82 odst. 3 školského 

zákona se v tomto případě nepoužije. 

XVI. 

Pokud žák konal nebo měl konat praktickou zkoušku v červenci nebo srpnu 2021, může podat 

přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky pro podzimní zkušební období do 

4 dnů ode dne, kdy žák tuto zkoušku konal nebo měl konat; ředitel školy předá údaje z přihlášky 

Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. září 2021 prostřednictvím informačního systému 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přihláška podle věty první k opravné nebo náhradní 

zkoušce praktické zkoušky se podává samostatně. 

XVII. 

Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se 

prodlužuje do 30. září 2021.  

XVIII. 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího 

jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti 

o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání 

standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. 

Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději 

před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. 

Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před 

zkušební maturitní komisí. 

XIX. 

Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku maturitní zkoušky 

v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, 

kdy konal nebo měl konat tuto zkoušku. 

XX. 

Ředitel školy může žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru 

vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku 

šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních 

studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti bez ohledu na jeho hodnocení ve druhém pololetí. 

Ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona se nepoužije. Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 

2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 
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středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře nebo posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, výsledky 

zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2021 se zrušují, a žák nemůže konat 

opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky. 

XXI. 

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žák 

posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, je na vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého 

pololetí vzděláván. 

XXII. 

Pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 platí, že termín určený ministerstvem podle § 46a 

odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro odložení či opakování zkoušky nebo mimořádný termín 

stanovený Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání podle § 46a odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

z důvodu bezpečnostního nebo organizačního incidentu u zkoušky konané v řádném termínu může 

být určen nebo stanoven tak, aby se zkouška uskutečnila společně s mimořádným termínem 

uvedeným ve výroku VI. 

XXIII.  

Žákovi, který se ve školním roce 2020/2021 účastní praktického vyučování v měsíci červenci nebo 

srpnu, se vysvědčení předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování. 

Ustanovení § 3 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 16/2005 Sb. se v tomto případě nepoužije.  

XXIV. 

Žák, který se ve školním roce 2020/2021 účastní praktického vyučování v měsíci červenci nebo srpnu 

2021 a současně nesplnil podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, 

je žákem školy do dne, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování. Ustanovení § 81 

odst. 11 školského zákona se v tomto případě nepoužije. 

 

 


