
MATURITNÍ ZKOUŠKA V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 
Nové opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKA PŘÍSTUPU KE MATURITNÍ ZKOUŠCE 

 

Období školního vyučování končí 14. května 2021 a tento den se předává i vysvědčení.  

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Didaktické testy (DT) 

Pondělí 24. 5. 2021 

Matematika Začátek v 8.00 hodin,  
čistý čas testu 135 minut 

Anglický jazyk Začátek ve 13.30 hodin,  
Čistý čas testu 110 minut (40 min. poslech, 70 min. test) 

Úterý 25. 5. 2021 
Český jazyk a 
literatura 

Začátek v 8.00 hodin,  
čistý čas testu 85 minut 

Výsledky DT zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům škol dne 7. června 2021. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Písemné práce z ČJL a CJ Žáci posledních ročníků ve školním roce 2021/2021 
nekonají ani v jarním ani podzimním období 

Ústní MZK ekonomové: 1. – 4. 6. 2021 Ústní zkouška z odborných předmětů – ekonomika, 
účetnictví a marketing a obhajoba MP jsou povinné. 

Ústní MZK informatici: 7. - 11. 6. 2021 Ústní zkouška z odborných předmětů – informatika a 
počítačová grafika a obhajoba MP jsou povinné. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 
a z cizího jazyka 

Žáci nemusí konat. Konání zkoušek je dobrovolné – 
potom písemně do 30. 4. 2021 informovat ředitele. 
Žákovský seznam literárních děl – do 30. 4. 2021 

 

 

 

 

 

Žák prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a podal přihlášku do 1. 12. 2020

• koná maturitní zkoušku v řádném termínu v jarním zkušebním období 2021

Žák neprospěl nebo byl nehodnocen v 1. pololetí školního roku 2021 

a podal přihlášku do 1. 12. 2020 

• koná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. 3. 2021 a uspěje - může konat řádný termín 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

• koná opravnou nebo náhradní zkoušku do 30. 6. 2021 a uspěje - může konat řádný termín 
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021



HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 

24. 3. 2021 Poslední možné individuální konzultace MP 

30. 3. 2021 Možnost tisku a vazby MP ve škole od 9.00 – 12.00 hodin 

31. 3. 2021 Do 12.00 hodin odevzdání MP – 2x v tištěné podobě a elektronické 

podobě.  

Do 31. 3. 2021 Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí konají 

komisionální zkoušku – pokud uspějí, mohou absolvovat MZK v jarním 

období.  

30. 4. 2021 Žák písemně informuje ředitele školy, že bude konat dobrovolnou 

ústní MZK – z ČJL nebo AJ 

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období) 

14. 5. 2021 Končí období školního vyučování a rozdává se vysvědčení 

17. – 21. 5. 2021 Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 

24. 5. 2021 Společná část MZK - DT matematika – v 8.00 hodin 

Společná část MZK - DT anglický jazyk – ve 13.30 hodin 

25. 5. 2021 Společná část MZK - DT český jazyk a literatura – v 8.00 hodin 

26. – 28. 5. 2021 Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 

01. - 4. 6. 2021 Profilová část MZK – obor ekonomika a podnikání 

7. – 11. 6. 2021 Profilová část MZK – obor informační technologie 

 


