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Struktura maturitní zkoušky a termíny 
 
Státní část maturitní zkoušky 
 

• Didaktické testy (čeština + matematika/cizí jazyk) se přesunou z  
3. - 7. května na 24. - 26. května. 
 

• Mimořádný termín pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID 19 
nebudou moci dostavit na řádný termín - 7. - 9. července. 
 

• Navýšení času na didaktické testy. 
• z Českého jazyka o 10 minut – ze 75 na 85 minut; 
• z Cizího jazyka o 10 minut – ze 100 na 110 minut;   
• z Matematiky o 15 minut – ze 120 na 135 minut.  
• u výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. 

 
 

• Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterým byla v období od 12. října 

2020 nařízena pracovní povinnost (popř. vykonávali v sociálních zařízeních 

dobrovolnickou činnost) a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží 

ředitelce školy, nekonají didaktické testy (DT). V případě jejich zájmu DT konat mohou, 

ale pokud by neuspěli, nebude se jim tento neúspěch započítávat a platí to, že 

automaticky v těchto DT uspěli.  

• Nadále platí, že písemná práce z češtiny a cizího jazyka není do maturity zahrnuta. 
 

 
Profilová část maturitní zkoušky 
 

• Profilová část (ústní) maturitní zkoušky může proběhnout, v návaznosti na 
epidemiologickou situací COVID 19, od 1. června do 23. července.  
 

• Praktická maturitní zkouška může proběhnout, v návaznosti na epidemiologickou 
situací COVID 19, od 19. dubna do 27. srpna. 

 
• Všichni žáci budou muset skládat profilovou část maturitní zkoušky ze dvou či tří 

předmětů podle oboru SŠ, součástí je i praktická zkouška, jejíž podoba bude, opět 
v návaznosti na situaci s COVID 19, v režii ředitelky školy. 
 

1. Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka (navázaná na konání didaktického 

testu) je dobrovolná. Je na rozhodnutí žáka, zda ji konat bude nebo nebude. V případě, 

že ji konat nebude, nebude součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, 

že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka neúspěšně, 

na vysvědčení se tato známka neuvádí a nebude ovlivňovat celkové hodnocení.  

 

2. Výše uvedené pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy žáky, kteří se vzdělávali 

ve školním roce 2020/2021. Neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní 

zkoušku. 

 

Zpracovala Mgr. Lenka Kreplová 


