
Organizace jarního termínu maturitní zkoušky 2020/21 
 
Důležité termíny: 
 
 17. 5. 2021 – klasifikační porada pro 4. A a 5. DS 
 17. 5. 2021 – 8. 30 - praktická maturitní zkouška 4. A 
 17. 5. 2021 – 9. 00 - praktická maturitní zkouška 5. DS 
 19. 5. 2021 – 8. 30 - písemná maturitní zkouška – ČJL + cizí jazyk – pouze 

pro žáky konající maturitní zkoušku opravnou či v náhradním termínu 
 21. 5. 2021 – předávání vysvědčení  
 24. 5. 2021 - 13. 30 - anglický jazyk – didaktický test 
 25. 5. 2021 - 8. 00 – český jazyk – didaktický test 
 26. 5. 2021 - 13. 00 – německý jazyk - didaktický test 
 26. 5. 2021 - 13. 00 – ruský jazyk - didaktický test 
 7. 6. – 9. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky 

 
Informace k didaktickým testům 

V jarním i podzimním zkušebním období 2021 byl prodloužen čas na vypracování 
didaktických testů - didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 min, z cizího jazyka 
110 minut (z toho 40 min. poslechová část, 70 min. část ověřující čtení a jazykové 
dovednosti). Toto časové prodloužení se týká i žáků konajících náhradní či opravnou MZ. 

V případě, že se přihlášený žák nemůže dostavit k řádnému termínu didaktických testů  
z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto 
onemocněním, podá řediteli školy přihlášku k mimořádnému termínu spolu s omluvou 
neúčasti na prvním termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. 
Mimořádný termín didaktických testů bude 7. – 9. 7. 2021 a žáci zkoušky budou konat na 
spádové škole.  

Výsledky didaktických testů budou řediteli školy zpřístupněny nejpozději 7. 6. 2021, ten 
odešle je žákům na emaily.  

Informace o změně formy praktické maturitní zkoušky 

Na základě doporučení MŠMT ČR byla pro jarní i podzimní termín MZ 2021 ředitelem školy 
upravena forma i délka praktické maturitní zkoušky. Zkouška potrvá 120 minut a bude 
obsahovat pouze písemnou účetní část, neobsahuje účtování na PC ani úpravu písemnosti na 
PC. Žákům s uzpůsobenými podmínkami ke konání MZ bude čas na vykonání praktické MZ 
navýšen dle doporučení PPP. 

Informace o profilové zkoušce  

Písemná část maturitní zkoušky se nekoná z českého jazyka ani z cizích jazyků. Profilovou 
zkoušku tvoří ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, kterou žáci konat 
nemusí. V případě, že se rozhodnou, že ústní zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka chtějí 



vykonat, musí tuto skutečnost oznámit písemně řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. 
Na konání ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví se nic nemění.  

Jmenný rozpis žáků a termínů ústních zkoušek bude umístěn na nástěnce školy v průběhu 
měsíce května. Informace o rozpisu ústních zkoušek mohou žáci konající náhradní či 
opravnou zkoušku získat v kanceláři školy také v průběhu května. 

Termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a termín podání žádosti o 
nahrazení zkoušky z cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje  
do 30. 4. 2021.  


