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 Aktualizace informací ke konání MZ v jarním zkušebním období 2021 

  dle  – Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021 

 

1. 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. 

2. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24. do 26. května 2021. 

3. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období 

uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude 

určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu 

onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény v souvislosti s tímto 

onemocněním. 

4. 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. Časový 

limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn. 

5. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat 

povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si 

zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou 

ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení 

maturitní zkoušky. Své rozhodnutí písemně sdělí ředitelce školy do 30. 4. 2021. Do tohoto 

data je možné také odevzdat žákovský seznam literárních děl v případě konání ústní zkoušky 

z ČJL. 

6. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., konají 

profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní 

zkoušky.  

7. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je posunuto na 

období od 1. června do 23. července 2021. Praktické zkoušky lze konat až do 27. srpna 

2021. 

8. V podzimním zkušebním období je doba pro konání praktických zkoušek mimořádně 

prodloužena do 30. září 2021. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Termíny didaktických testů 

24. května 2021 – matematika  

24. května 2021 – anglický jazyk  

 

25. května 2021 – český jazyk a literatura  

26. května 2021 – matematika rozšiřující  
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Mimořádný termín od 7. 7. – 9. 7. 2021  

 

7. července 2021 – matematika 

7. července 2021 – anglický jazyk 

8. července 2021 – český jazyk a literatura 

9. července 2021 – matematika rozšiřující 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST 

 

Termíny zkoušek v profilové části MZ (ústní, praktické, obhajoby prací) 

 

Třídy Oktáva a G-4 :  1. – 4. června 2021 

          PO-2:      21. května 2021 – praktická zkouška 

                                    2. června 2021– ústní zkouška 

          MS–4:               24.  - 26. května 2021 – praktická zkouška 

                                    7.– 9. června 2021 – ústní zkouška 

          IT-4 :                 3. a 4. června 2021 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací 

 

 

 

Další informace na www.cermat.cz (v sekci Maturitní zkouška) 

 

 

Ve Slavičíně 31.3.2021                                           Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy 

 

 

 

http://www.cermat.cz/

