
Maturitní zkouška 2021 

 Maturitní zkouška (dále jen MZ)se ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí: 

• společné-státní 

• profilové-školní 

1.společná část MZ 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

• český jazyk a literatura  

• cizí jazyk 

• matematika 

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné 

zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.                                                     

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které  jsou  jednotně zadávány 

a centrálně vyhodnocovány, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem 

Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku 

z českého jazyka a literatury. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách 

MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-

maturita/katalog-pozadavku.                                                                                                                                 

Délka trvání didaktického testu: český jazyk a literatura 75 minut; cizí jazyk 100 minut (40 minut 

poslech, 60 minut čtení); matematika 120 minut. 

Termíny jsou  stanoveny na 3.5.- 7.5.2021 

2. Profilová část maturitní zkoušky: 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky: 

• z českého jazyka a literatury  

• z cizího jazyka, pokud žák nekonal zkoušku z matematiky  

• z dalších  2 - 3 povinných zkoušek  dle oboru vzdělávání. 

Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Zkoušky profilové části se konají v období od 16.5. do 10.6.2021. 

Zkoušky konané formou pisemne zkoušky a praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1.dubna 

2021. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné nebo profilové části (nebo mu nebyla ředitelem školy 

uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z 

každé zkoušky. Opakuje pouze tu část, ve které był neúspěšný. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky 

společné části se neopravují. 

Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou 

část maturitní zkoušky. Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním 
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přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a do 25. června 2021 

pro podzimní zkušební období 2021. 

 

Závěrečná zkouška 2021 

 Model závěrečné zkoušky 

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného 

zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. 

května 2015.  

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž 

přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 

2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o 

financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

více informací na http://www.nuv.cz 

a  http://www.nuv.cz/t/legislativa 

  

Základní informace o závěrečné zkoušce 

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem 

z: 

• z písemné zkoušky  

• ústní zkoušky  

• praktické zkoušky z odborného výcviku. 

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.  

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její 

součástí. 

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat 

opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.  

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od 

konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení 

posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební 

komisí.. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. 
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