
Povinné zkoušky
Předmět forma zkoušky délka konání

Český jazyk a literatura didaktický test 85 minut
Cizí jazyk didaktický test 110 minut
nebo
Matematika didaktický test 135 minut

Nepovinné zkoušky (max. 2)
Cizí jazyk didaktický test 110 minut
Matematika didaktický test 135 minut
Matematika rozšiřující didaktický test 150 minut

Předmět forma zkoušky délka konání rozsah práce

Český jazyk a literatura písemná práce
ústní zkouška 15 minut

Cizí jazyk*) písemná práce
ústní zkouška 15 minut

Předměty dle maturitního modelu pro rok 2020/2021 pro obory ZA a ZL

Forma zkoušky délka konání
Ústní zkouška

Maturitní práce s 
obhajobou

Praktická zkouška

MATURITY 2020/2021 - úprava ke dni 15. 2. 2021

15 minut obhajoba, zadání a zpracování práce min. 4 měsíce**)

**) viz § 15, 16, 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středích školách maturitní zkouškou v platném znění.

Sdělení školy na základě ,,Opatření obecné povahy - Maturitní zkoušky", které vydalo MŠMT 
jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, která upravují podmínky 
připuštění k MZ a mění model MZ ve šk. roce 2020/2021:

SPOLEČNÁ ČÁST pro obory ZA a ZL

PROFILOVÁ ČÁST pro obory ZA a ZL

15 minut**)

max. 420 minut v jednom dni**)

*)Dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou v platném znění, je možnost nahrazení zkoušky z cizího 
jazyka certifikátem B1 dle SERR pro jazyky.

pro šk. rok 2020/2021 zrušena

pro šk. rok 2020/2021 zrušena



15.04.21 4.L
03.05.21 - 07.05.2021 4.A, 4.L
10.05.21 - 14.05.2021 4.A
10.05.21 - 14.05.2021

4.L
17.05.21 - 21.05.2021 

4.A
17.05.21 - 21.05.2021 4.L
24.05.21 - 28.05.2021 4.A

Praktická maturitní zkouška
Studijní volno před maturitní zkouškou - tzv. ,,svatý 
týden"
Studijní volno před maturitní zkouškou - tzv. ,,svatý 
týden"
Ústní maturitní zkoušky
Ústní maturitní zkoušky

Naše kritéria, termíny a zadání profilových maturitních zkoušek pro tento školní rok se 
nemění. Žáci maturitních ročníků budou klasifikováni ze všech předmětů dle ŠVP pro 4. 
ročník.

Důležité termíny pro jarní období šk. r. 2020/2021
Odevzdání maturitní práce 
Didaktické testy  - CJL, AJ, NJ



Mimořádná opatření v souvislosti s nařízenou pracovní povinností. 
  
Na základě ,,Opatření obecné povahy“ vydaného MŠMT,  bude žákům, kteří byli žáky denní 

formy vzdělávání posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a zároveň plnili 

nařízenou pracovní povinnost či pomáhali  v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo 

sociální služby, poskytnuta následující podpora: 

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. 

 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal 

přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 ředitelce 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. 


