
Úpravy maturitní zkoušky 2021 – aktualizace k 15. 3. 2021 

Tyto úpravy navazují na Opatření obecné povahy č.j.MŠMT -3267/2021-3 vydané ke změnám 

v maturitní zkoušce v roce 2021, které nahrazuje Opatření obecné povahy č.j. MŠMT -

3267/2021-1 

 

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 nejpozději do 19. 3. 2021. 

Zveřejnění výsledků didaktických testů CERMATem: 7. 6. 2021/19. 7. v případě  

        náhradního termínu zkoušky 

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

Odevzdání maturitní práce:   do 15. 4. 2021 

Konkrétní termín konání profilových maturitních zkoušek 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 

Mění se termín podání žádosti:   do 30. 4. 2021 

Pokud chce žák nahradit jednu ústní zkoušku z cizího jazyka, doloží k žádosti náhradní 

průkazný doklad o úspěšném vykonání zkoušky a certifikát stačí předložit nejpozději 5 dnů 

před konáním ústní zkoušky. Pokud by nebyl certifikát vystaven ani do této doby, stačí 

doložit jiný průkazný doklad, a to ověřenou kopii nebo originál. 

http://www.cermat.cz/


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

celkovou zkoušku, tedy i didaktický test. 

 

 

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

test 

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

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

Pokud se žák rozhodne tyto zkoušky konat, sdělí to řediteli školy nejpozději do 30. dubna 

2021. Po tomto termínu není možné rozhodnutí měnit. Vzor formuláře sdělení, že žák bude 

konat tuto zkoušku, zveřejníme na webu školy. Škole lze doručit scan vyplněného a 

podepsaného formuláře. Originál s podpisem v případě, že by byla do 30. 4. 2021 zahájena 

prezenční výuka. Kontaktní osoba pro doručení formuláře:     

zástupce ředitele Mgr. Petr Kvoch , e-mail: gymnazium@gymjbc.cz 

Bližší informace o postupu v případě, že by žák u dobrovolné zkoušky neuspěl nebo se rozhodl od 

zkoušky odstoupit – viz www.msmt.cz – sekce Aktuality – Aktuální materiály k maturitním 

zkouškám – Opatření obecné povahy  Maturitní zkouška– str. 7, odst. XV.                                                              

Prodlužuje se termín na odevzdání žákovského seznamu četby pro ústní zkoušku z českého 

jazyka a literatury, a to do 30. dubna 2021. 

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

 

 

5. Vydání závěrečného vysvědčení za 4. ročník, ukončení období školního vyučování 

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

profilových maturitních zkoušek. Do vydání vysvědčení probíhá období školního vyučování. 

Vysvědčení bude vydáno ve středu 19. 5. 2021.  

Volno k přípravě na profilovou část maturitní zkoušky začíná ve čtvrtek 20. 5. 2021. 

Žák maturitní třídy přestává být žákem školy den následující po úspěšném vykonání poslední 

maturitní zkoušky. 

 

 

mailto:gymnazium@gymjbc.cz
http://www.msmt.cz/


6. Žádost o přezkum průběhu a výsledků maturitní zkoušky 

Zkoušky společné části  do 28. 6. 2021 / 9. 8. 2021 v případě náhradního 

     termínu zkoušky 

Zkoušky profilové   do 12. 8. 2021 

 

Bližší informace k úpravám maturitní zkoušky: viz www.msmt.cz – sekce Aktuality -  

Aktuální materiály k maturitním zkouškám, zveřejněno 16. 3. 2021 

 

V Jablonci nad Nisou dne 18. 3. 2021 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy 

  

 

 

 

http://www.msmt.cz/

