
Základní informace k maturitním zkouškám 2020/2021 

1. Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy se v řádném termínu konají 

ve dnech od 24. května do 26. května 2021. Podrobný rozpis a podrobné informace 

jsou obsaženy v Opatření obecné povahy Č.j.: MŠMT-3267/2021-3, které je přiloženo. 

2. Omluvu z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu žák podává 

ředitelce školy do 3 dnů od konání zkoušky (27. -31. květen 2021), pouze z důvodu 

onemocnění COVID-19 či karantény související s tímto onemocněním. 

3. 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, německý jazyk… 

4. Navýšení limitu – didaktických testů : 
 Z českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 75  na 85 minut) 

 Z cizího jazyka o 10 minut v části čtení (ze 100 na 110 minut) 

 Z matematiky o 15 minut (ze 120 na 135 minut) 

 Časový limit matematiky rozšiřující se neprodlužuje 

5. Zpřístupnění výsledků ředitelům škol: řádný termín 7. června 2021, 

mimořádný termín 19. července 2021. 

6. Přihlašování žáků k podzimnímu termínu: do 23. července 2021 

7. Profilová část maturitní zkoušky (ústní zkoušky na ČRG s.r.o.):  
 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl do 30. dubna 2021. 

 Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem do 30. dubna 

2021. 

 Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné 

části, nemusí konat žák posledního ročníku (prvomaturant) ve školním roce 

2020/2021 

 Žák se může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná obě. 

 Žák se může rozhodnout, že vykoná pouze jednu zkoušku. 

 Pokud žák chce tyto zkoušky konat musí informovat písemně ředitelku 

školy do 30. dubna 2021 mailem na adresu kadlec@crg.cz. 

 Pokud žák písemně nesdělí ředitelce školy do 30. dubna 2021, že tuto 

zkoušku (tyto zkoušky) chce konat, nemůže ji (je) konat ani 

v následujících termínech. 

 Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury vázané na společnou 

část 

 Pokud se žák ke zkoušce dostaví a vykoná ji úspěšně, bude hodnocen 

stupněm prospěchu, tj. známkami 1 až 4 dle kritérií stanovených 

ředitelkou školy, do celkového hodnocení se známka bude započítávat. 
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 Pokud žák zkoušku vykoná neúspěšně, na vysvědčení se toto 

hodnocení neprojeví a to ani v celkovém hodnocení. 

 Pokud se žák ke konání zkoušky nepřihlásil nebo se ke zkoušce 

nedostavil (ať již se omluvil nebo neomluvil), na vysvědčení se 

hodnocení taktéž neprojeví a to ani v celkovém hodnocení.  

Žák obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, pokud úspěšně vykonal 

ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy, pokud je měl 

konat. 

 Pokud se žák ke konání těchto zkoušek přihlásí, pak mu vzniká nárok 

na náhradní a opravné termíny, které může využít do pěti let od 

ukončení vzdělávání. 

 V případě, že by žák v opravném nebo náhradním termínu zkoušku 

vykonal úspěšně, vrátí původní vysvědčení o maturitní zkoušce a bude 

mu vydáno nové. 

 

 

 
8. JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 

ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021  

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ 
ZKOUŠKY  
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se 
žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.  

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení a na jejím průběhu. 
  

Datum konání 
zkoušky 

Zkušební předmět 
Zahájení přípravy  

v učebně 1) 
Zahájení 
zkoušky 

Ukončení 
zkoušky 2) 

Ukončení 
zkoušky v učebně 

24. 5. 2021 
Matematika  8:00 8:15 10:30 10:35 

Anglický jazyk  13:30 13:45 15:45 15:50 

25. 5. 2021 Český jazyk a literatura  8:00 8:15 9:40 9:45 

26. 5. 2021 
Matematika rozšiřující  8:00 8:15 10:45 10:50 

Německý jazyk 13:00 13:15 15:15 15:20 

9. Pondělí 17.5. 2021 do 14:00 uzavření klasifikace, 19.5.2021 vydání výročního 

vysvědčení, 20.5. - 21. 5. 2021, 27.5. – 31.5. 2021 studijní volno před maturitní 

zkouškou.  

Úterý 1. 6. 2021 – pátek 4. 6. 2021 ústní zkoušky oktáva 

Pondělí 7. 6. 2021 –  čtvrtek 10. 6. 2021  

Aktualizované informace s provozními pokyny, které souvisejí s ukončením školního roku 

bude průběžně zasílat PaedDr. Švejda. 

RNDr. Ludmila Kadlecová                                               V Českých Budějovicích, 29.3.2021 

ředitelka školy 


