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Maturitní zkoušky 2021 – jarní zkušební období 

Odkaz na MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-

detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam 

Informace CERMAT: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k 
jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 
2020/2021. 

Společná část 

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího 
jazyka, nebo matematiky.  

Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Didaktické testy budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 5. května 2021.  

Pozvánky k DT – byly odeslány 8. 2. 2021 na mail žáků. 

JZS MZ 2021 – jarní zkušební období: viz tabulka v příloze 

Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání 
didaktických testů společné části.  Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 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 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné 
části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných 
zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. 
Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i 
nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle 
rámcového a školního vzdělávacího programu. 

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT může ředitel školy stanovit v jarním a 
podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob konání praktických zkoušek maturitní 
zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení.  

Praktické zkoušky zůstávají na naší škole beze změn. 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají ve šk. roce 
2020/2021 pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. V jarním 
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zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího 
jazyka nebudou konat písemné práce. 

Pro jarní zkušební období 2021 platí, že žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali 
řádný termín zkoušky v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. nekonali 
písemné práce), konají tyto zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí. 

V souvislosti se změnou formy konání zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
může ředitel školy dodatečně 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.  

Maturitní seznam literárních děl se nemění, zůstává v platnosti seznam, který je zveřejněn 
na webu školy. 

Termíny konání profilové části MZ – viz tabulka v příloze 

Další informace k profilové části viz odkaz: 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu 
vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za 
podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 
Sb.  

Další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky – viz odkaz: 

https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy 

Informace k  uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky – viz odkaz: 

https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky 

 Žáci SPUO byli seznámeni s uzpůsobením podmínek konání MZ ředitelem školy dne 8. 2. 

2021. 
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