ÚPRAVY MODELU MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021
(BŘEZEN 2021)
Na základě OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (OOP) vydaném MŠMT ze dne 15. 3. 2021 a
METODIKY K NOVÉMU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, dochází pro školní rok 2020-2021
k následujícím úpravám modelu maturitní zkoušky:
STÁTNÍ ČÁST MZK - DIDAKTICKÉ TESTY Z ČJ, M A CJ
Didaktické testy MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24.(M, AJ), 25.(ČJL) a
26.(MR, CJ) května 2021.
Zůstává prodloužený časový limit na vypracování:



DT z českého jazyka a literatury se prodlouží ze 75 minut na 85 minut
DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) se prodlouží ze 100
minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),



DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) se proslouží ze 120
minut na 135 minut.
Prodloužení se netýká DT z matematiky rozšiřující.



Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV)
ředitelům škol dne 7. června 2021.

Neúspěšné hodnocení nepovinné zkoušky není na maturitním vysvědčení uvedeno a nemá
vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky.
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT do 31.
března 2021. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT
z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z
českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
Pro jarní zkušební období zůstává mimořádný termín DT, který se uskuteční 7., 8., 9.
července 2021 a je určený pro žáky, kteří se na škole vzdělávali ve školním roce 2020/2021 a
podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020, a kteří se z důvodu
karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT.
K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy.
Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky (a to jak na povinné, tak i nepovinné
zkoušky společné části MZ) podává žák současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání
dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021, ředitel školy pak může žáka
omluvit. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV. Dne 19.
července 2021 zpřístupní CZVV výsledky mimořádného termínu didaktických testů ředitelům
škol. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.
Termín pro podání žádosti o přezkoumání DT konaného v řádném termínu je stanoven do 28.
června 2021 a pro podání žádosti v mimořádném termínu do 9. srpna 2021.

PROFILOVÁ ČÁST MZK
Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty
do profilové části maturitní zkoušky - nekonají se.
Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat od 1. června do 23.
července 2021.
Změny ve struktuře profilové části maturitní zkoušky:
Předměty ústní profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze
společné části maturitní zkoušky tzv. vázané zkoušky (vázané na DT) z českého jazyka a
literatury a z cizího jazyka se stávají zkouškami nepovinnými. Žák se může rozhodnout, zda
vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka,
případně obě.
Může nastat situace:
a) žák se rozhodne nepovinnou zkoušku ČJL a CJ vykonat, písemně o tom informuje
ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí
maturitní dokumentace. Formulář přihlášky k nepovinné zkoušce dostanou všichni žáci
od třídních učitelů a všichni žáci jej vyplněný a podepsaný (originál) odevzdají TU
v termínu od 23. 4. do nejpozději 30. 4. 2021. Před tímto termínem mohou žáci, po
domluvě s TU, vyplněný, podepsaný a oskenovaný dokument poslat emailem;
b) pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií
stanovených ředitelem školy (známkami 1,2,3,4);
c) pokud žák neprospěje, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné
pokusy;
d) pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel
školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy;
e) v případě, že se žák ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy
omluvu neuznal, přichází žák o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy;
f) ve všech těchto výše uvedených případech (c, d, e) nicméně žák obdrží vysvědčení,
pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy.
(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). Do pěti let od úspěšného ukončení
vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání
opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s
doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí.
Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní
dokumentaci.
g) v případě, že žák nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího
jazyka konat nebude, nebudou tyto součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

h) V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku
konat bude, nebude ji moci vykonat jako součást této maturitní zkoušky ani v
budoucnu.
V souvislosti s výše popsanými úpravami se mění i termín odevzdání kompletu seznamů
literárních děl jednotlivých žáků k MZK JARO 2021 z 31. března 2021 na 30. duben 2021.
Úpravy se nevztahují na zkoušku z cizího jazyka, která není vázána na společnou část (tedy je
čistě profilová = školní).
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo o přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky může žák podat příslušnému krajskému úřadu do 12.
srpna 2021.

