
Úpravy maturitní zkoušky 2021 

V souladu s dokumentem MŠMT Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 uvádíme níže 

důležité informace k tomuto tématu. 

Tyto úpravy navazují na Opatření obecné povahy MŠMT -3267/2021-1 vydané ke změnám 

v maturitní zkoušce 2021 a hodnocení žáků závěrečných ročníků SŠ. 

 

1. Změna časového harmonogramu 

Didaktické testy řádný termín:  24. 26. 5. 2021 

   náhradní termín 7. – 9. 7. 2021 (na spádové škole) 

Jednotné maturitní schéma bude zveřejněno na www.cermat.cz 

Profilové maturitní zkoušky   1. 6. – 23. 7. 2021 

Konkrétní termín zveřejní ředitel školy do 31. 3. 2021. 

 

2. Časový limit na vypracování didaktických testů 

Zůstává zachován prodloužený čas, tedy: český jazyk a literatura 85 minut 

      cizí jazyk   110 minut 

      matematika   135 minut 

U matematiky rozšiřující se čas neprodlužuje. 

 

3. Uplatnění certifikátu mezinárodních jazykových zkoušek 

Pokud chce žák nahradit jednu ústní zkoušku z cizího jazyka, doloží k žádosti (nutno předat 

do 31. 3. 2021 škole) náhradní průkazný doklad o úspěšném vykonání zkoušky a certifikát 

stačí předložit nejpozději 5 dnů před konáním ústní zkoušky. 

I nadále platí, že certifikát lze uplatnit pouze v případě, že žák koná z tohoto cizího jazyka 

celkovou zkoušku, tedy i didaktický test. 

 

 

http://www.cermat.cz/


4. Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které navazují na didaktický 

test 

Tyto zkoušky koná žák jako nepovinné. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda zkoušku vykoná. 

Pokud ji nevykoná, nebude zkouška součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.  

Ústní zkouška z cizího jazyka, ze kterého žák didaktický test nekonal, se koná jako povinná. 

 

 

5. Vydání závěrečného vysvědčení za 4. ročník 

Posouvá se termín vydání tohoto vysvědčení, a to s ohledem na začátek zkušebního období 

profilových maturitních zkoušek. Vysvědčení bude vydáno nejpozději 21. 5. 2021. Termín 

vydání vysvědčení sdělí ředitel školy do 31. 3. 2021. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 11. 3. 2021 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy 

  

 

 

 


