
Opatření obecné povahy MŠMT pro MZ ze dne 15. 3. 2021 

pro studijní obory: 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium 

 
Důležité změny v termínech konání MZ: 

- didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 
2021 

- zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 
23. července 2021 

- mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 
 
Úprava struktury profilové části MZ – JČ a cizí jazyky (s vazbou na didaktický test) 
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 
Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami 
nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat 
nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou 
ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka 
neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování 
neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze:  
- pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro 
uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku,  
- pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, 
který nenavazuje na DT z cizího jazyka). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. 
Pokud se žák rozhodl, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka 
v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak 
tuto skutečnost písemně sdělí řediteli školy do 30. dubna 2021. Pokud se žák rozhodne dobrovolně 
maturovat z ČJL, odevzdá do 30. dubna 2021 řediteli školy svůj žákovský seznam literatury. 

 

Nahrazení maturitní zkoušky profilové části z cizího jazyka jazykovým certifikátem 
Žák může požádat o nahrazení jedné povinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části úspěšně 
absolvovanou standardizovanou zkouškou z cizího jazyka (seznam zkoušek je zveřejněn na webových 
stránkách MŠMT). 
Do 30. dubna 2021 podá žák řediteli školy žádost o nahrazení zkoušky, jejíž přílohou je školou ověřená 
kopie certifikátu, případně dokladu organizátora zkoušky o úspěšném vykonání zkoušky. Pokud ji žák 
nemá v tomto termínu, může ji doložit nejpozději do 26. května 2021, jinak bude konat maturitní 
zkoušku. 
Na maturitním vysvědčení bude u této zkoušky místo stupně prospěchu uvedeno slovo „nahrazeno“; 
zkouška se nebude započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky. 
 
Konání ústní části MZ – jaro 2021: 
1.–4. 6. 2021  4.C, 4.D, 8.OA 
7.–11. 6. 2021  4.A, 4.B, 8.OB 

 

 

 

 

 



Opatření obecné povahy MŠMT pro MZ ze dne 29. 4. 2021 

pro studijní obory: 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium 

Navýšení počtu opravných termínů didaktických testů 
Navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů se týká jak  
prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních osob, které se 
k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020. Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 
2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou 
opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny. Ostatním osobám se navyšuje počet 
opravných termínů o jeden. 
Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky (MZ) v řádném termínu, může 
v mimořádném termínu konat náhradní povinné i nepovinné zkoušky formou didaktických testů. 
Ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné 
povinné zkoušky. Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou 
didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021. 
Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba 
měla čtyři opravné zkoušky. 
 
Řádný termín didaktických testů 
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021: 
pondělí 24. května  matematika, anglický jazyk 
úterý  25. května  český jazyk a literatura 
středa  26. května  matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk 
 
Mimořádný termín didaktických testů 
Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do 9. července 
2021: 
středa  7. července  matematika, anglický jazyk 
čtvrtek 8. července  český jazyk a literatura 
pátek  9. července  matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk 
V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů. 


