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I.

Základní podmínka přístupu k maturitní zkoušce

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího
programu konzervatoře nebo žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku.
Pro opravné nebo náhradní termíny žáků z předchozích let je podmínkou včasné podání přihlášky.
Speciální pravidla pro náhradní a opravné zkoušky pro dokončení hodnocení za 1. pololetí zůstala
stejná, jak stanovilo předchozí opatření obecné povahy. K tomu blíže viz Metodika k ukončování
vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, ze dne 15. února 2021,
zaslaná do datových schránek škol dne 16. února 2021. V platnosti tedy zůstaly i podstatné termíny
pro dokončení klasifikace za první pololetí: 31. března 2021 (pro možnost konání maturitní zkoušky
v jarním období) a 30. června 2021 (pro možnost konání zkoušky v podzimním období).
II.

Vysvědčení za 2. pololetí

V posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím
dni posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky – jak vyplývá z § 3 odst. 1
vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování
stanoveno až do neděle 23. května 2021. Pokud ředitel školy nestanoví žákům dny volna na
přípravu k maturitní zkoušce před konáním didaktických testů, je 21. květen 2021 dnem, kdy se
předává vysvědčení.
Pokud bezprostředně předtím stanoví ředitel školy dny volna, tak se předává vysvědčení poslední
den vyučování před tímto volnem. (Pozn.: Platí, že ředitel musí určit žákům 5 vyučovacích dnů
volna k přípravě na maturitní zkoušku – určuje však, ve kterém termínu volno mají a také platí, že
se nemusí jednat o souvislých 5 vyučovacích dnů).
Datum vydávání vysvědčení stanovil ředitel SŠAI na 14. 5. 2021.
Ředitel SŠAI rozhodl o volnu k přípravě maturitní zkoušky 17. – 21. 5. 2021.
(Výše uvedený termín předání vysvědčení však nebude platit v případě, kdy bude praktické
vyučování a praktická zkouška probíhat v červenci či srpnu 2021, období školního vyučování bude
těmto žákům posunuto až do dne předcházejícího dni konání praktické zkoušky (nebo dni kdy žák
zkoušku měl konat). Vysvědčení se v takovém případě žákovi předává v den, který je pro něj
posledním dnem období školního vyučování v prázdninových měsících.)
III.

Status žáka školy

Za běžné situace platí dle § 81 odst. 11 školského zákona, že žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části
maturitní zkoušky v řádném termínu, je žákem školy do konce června školního roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit.
S ohledem na posunutí období školního vyučování i období pro konání maturitní zkoušky
(mimořádný termín společné části se koná ve dnech 7. až 9. července 2021, profilovou část je pak
možné z rozhodnutí ředitele školy konat až do 23. července 2021, resp. v případě praktické zkoušky
až do 27. srpna 2021) opatření obecné povahy upravuje výše uvedená běžná pravidla podle § 81
školského zákona jinak. Má-li žák stanovené termíny konání všech částí maturitní zkoušky do
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konce června, pak platí obdobně jako za běžné situace, že žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části
maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy vždy až 30. června.
Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv zkoušky maturitní zkoušky v souladu s opatřením
obecné povahy v měsíci červenci nebo srpnu 2021, pak je žákem školy do konce dne, kdy konal
nebo měl konat poslední zkoušku.
Speciální pravidlo dále platí v případě, že žák ve školním roce 2020/2021 nesplnil podmínky pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušební období, ale splnil podmínky pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období, a účastní se praktického vyučování v měsíci červenci nebo
srpnu 2021 (jelikož v jeho oboru byly praktické zkoušky přesunuty na termín v červenci nebo srpnu
2021 a předcházející období je tedy obdobím školního vyučování). Takový žák je žákem školy do
dne, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování v měsíci červenci nebo srpnu
2021.
Žák, který nesplnil kritéria připuštění k maturitní zkoušce ani pro jarní ani podzimní zkušební období
(neprospěl v 1. pololetí), je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá
vzdělávání.
Pravidla pro opakování ročníku ve školním roce 2020/2021 jsou stejná, jaká stanovilo předchozí
opatření obecné povahy. U žáků, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku
vzdělávání, může ředitel školy na žádost žáka rozhodnout o povolení opakování ročníku bez ohledu
na jeho hodnocení v 1. nebo 2. pololetí. Pro tyto žáky tedy neplatí pravidlo, že opakování ročníku
lze povolit pouze žákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl. Nadále platí, že žák nemá na
opakování ročníku právní nárok. Důsledkem povolení opakování ročníku bude, že případné již
vykonané zkoušky či části maturitní zkoušky se anulují a žákovi nevzniká právo na konání
opravného nebo náhradního termínu v budoucnu.
IV.

Termíny konání Praktické zkoušky odborných předmětů a odborného
výcviku

Profilové části konané formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky,
které se mohou konat od 19. dubna 2021 (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. od 1. dubna).
Ředitel SŠAI určil termíny:
a) Pro obor 39-41-L/01 Autotronik
Místo konání:
OP – 4 Auto Libuš, Dobronická 1216/28, Praha 4
T 4.A
T 4.B

19. 4. – 23. 4.
19. 4. – 23. 4.

dle pokynů na Maturity | Střední škola automobilní a

informatiky (skolahostivar.cz)
b) Pro studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie
Místo konání:
SŠAI
I 4.A
I 4.B

26. 4. – 30. 4.
26. 4. – 30. 4.

dle pokynů na Maturity | Střední škola automobilní a

informatiky (skolahostivar.cz)
c) Pro obor 64-41-L/51 Podnikání a Dálkové studium
Místo konání:
SŠAI
P 2.A 28. 4.
D 3.S 28. 4.

informatiky (skolahostivar.cz)
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dle pokynů na Maturity | Střední škola automobilní a

V.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. Posunutí konání didaktických testů – řádný termín
Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun
termínů konání jednotné přijímací zkoušky):
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:
pondělí
úterý

24. května

Matematika: 8: 00 hod., Anglický jazyk: 13: 30 hod.

25. května

Český jazyk a literatura: 8: 00 hod.

středa

26. května

Matematika rozšiřující: 8:00 hod.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů:
český jazyk a literatura = 85 minut,
cizí jazyk = 110 minut / 40 minut poslechová část + 70 minut část testu ověřující čtení a
jazykové vědomosti a dovednost/,
matematika = 135 minut.

2. Posouvá se termín předložení žákovského seznamu k ústní zkoušce z českého jazyka a
literatury do 30. dubna 2021.

3. Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů
Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově
vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní
výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři.
Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně
zveřejněna na webových stránkách MŠMT na odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
4. Didaktické testy – mimořádný termín
Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 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

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT
nejpozději do 19. března 2021 na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
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5. Přihlašování k mimořádnému termínu
Kdo se může k mimořádnému termínu přihlásit:
a) žák nebo uchazeč, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné
zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021,
b) a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním
a zároveň
c) podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli školy, ve které měl
konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.
Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák nebo uchazeč, který je
oprávněn ke konání mimořádného termínu řediteli školy, ve které měl konat řádný termín,
současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky); ředitel školy předá informaci o omluvení žáka
a údaje z přihlášky CZVV prostřednictvím informačního systému CZVV do 1. června 2021.
Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou
konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.

6. Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu konání didaktických testů - mimořádný
termín
Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat MŠMT do 9.
srpna 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného v
mimořádném termínu školám na příslušném formuláři.
Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně
zveřejněna na webových stránkách MŠMT na odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani.
Ke SČ MZ pro podzimní zkušební období 2021 se žák přihlašuje do 23. července 2021
(původní termín dle zrušeného opatření obecné povahy byl do 30. června 2021, dle vyhlášky č.
177/2009 Sb. je tento termín každoročně stanoven do 25. června). Ředitel školy předá údaje z
přihlášky CZVV do 2 pracovních dnů ode dne podání přihlášky prostřednictvím informačního
systému CZVV.
VI.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obsah a rozsah jednotlivých profilových částí maturitní zkoušky je stanoven ŠVP,
předměty Maturitního modelu a Maturitními tématy.
a) Mění se termíny konání profilové části maturitní zkoušky
Profilové zkoušky /od 1. června 2021/
I 4.A
I 4.B
P 2.A
T 4.A
T 4.B
D 3.S
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3. 6. – 4. 6.
1. 6. – 2. 6.
1. 6. – 2. 6.
7. 6. – 8. 6.
3. 6. – 4. 6.
7. 6.

b) Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v
jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka,
pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.
Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen
zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem
standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně
sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně,
na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen.
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