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Harmonogram maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 jarní
zkušební období
MŠMT upravilo harmonogram zkoušek, který spočívá v posunutí maturitních zkoušek
jako celku dále v čase.
Základní podmínkou přístupu k maturitní zkoušce je ukončené 1. pololetí školního
roku 2020/2021 a to tak, že žák prospěl.
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

německý jazyk, ruský jazyk

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na webových stránkách
MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném terminu lze podat
MŠMT do 28. června 2021.
Didaktické testy v mimořádném termínu se konají od 7. července do 9. července
2021:
Středa

7. července matematika, anglický jazyk

čtvrtek

8.července

pátek

9. července německý jazyk, ruský jazyk

český jazyk a literatura

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na webových stránkách
MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
Kdo se může přihlásit k mimořádnému termínu:
a) žák, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné
zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
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b) a kdo se v souladu se školským zákonem z konání zkoušky omluví z důvodů
onemocnění COVID- 19 nebo z důvodů nařízené karantény spojené s tímto
onemocněním
c) podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli škol, ve
které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od
konání dané zkoušky
Přihlášku k mimořádnému termínu podává žák, který je oprávněn ke konání
mimořádného termínu, ve kterém měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3
pracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí 27. – 31. května
2021.
Didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádových
školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.

Harmonogram profilových zkoušek
Praktická maturitní zkouška pro obory 64-41-L/51 Podnikání, 82-41-M/05
Veřejnosprávní činnost, 18-20-M/01 Informační technologie se koná dne 22. dubna
2021 v 7:15 hod.
Písemná maturitní zkouška pro obor 82-41-M/01 Grafický design se koná dne
22.dubna 2021 v 7:15 hod.
Obhajoba maturitní práce pro obory 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání zaměření
Management sportu, 65-42-M/02 Cestovní ruch se koná dne 22. dubna v 8:00 hod.
Praktická maturitní zkouška pro obor 82-41-M/01 Grafický design se koná od
3. května do 14. května 2021
Písemné práce z českého jazyka a literatury a/nebo cizích jazyků konají žáci,
kteří nejsou žáci posledních ročníků ve školním roce 2020/2021 nebo nebyli
žáky, kteří konali maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020. Žáci, kteří
konají písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a/nebo cizího jazyka
konali maturitní zkoušku v rozmezí let 2016 – 2019 a mají právo na náhradní
nebo opravný termín.
Písemná práce z českého jazyka a literatury

29. dubna.2021 v 8:00 hod

Písemná práce z cizích jazyků

29. dubna v 12:00 hod

Ústní maturitní zkoušky

7. června – 16. června 2021
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Rozpis ústních maturitních zkoušek bude uveřejněn na webových stránkách.
Přihlašování ke zkouškám profilové maturitní zkoušky v podzimním termínu
Žák odevzdává řediteli přihlášky takto.
a) Zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní
zkoušky do 19. července 2021, pak přihlášku odevzdává do 23. července
2021; pokud zná výsledky všech zkoušek pouze společné části, tak do tohoto
data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební
období
b) Zná–li výsledky všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak
přihlášku odevzdá do 30. července 2021.

V Kladně 26. března 2021
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Mgr. Vladimir Skalla, v. r.
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