
MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2021 

Změny v organizaci maturitních zkoušek vycházejí z úprav provedených formou 

opatření obecné povahy (OOP) vydaných MŠMT ČR ze dne 29. 1 2021 č.j. MSMT-

3267/2021-1 a dodatkem k OOP ze dne 15. 2. 2021 č.j. MSMT-3267/2021-2. 

Na základě těchto opatření byly zrušeny písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. 

Následně byla zrušena povinnost konat z těchto předmětů ústní zkoušku. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO 

JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍHO JAZYKA, ke kterým byl žák přihlášen, JSOU DOBROVOLNÉ. Pokud 

u nich žák neuspěje, dostane vysvědčení o maturitní zkoušce jako spolužáci, kteří tyto zkoušky 

nekonali, získává jen nárok vykonat opravnou zkoušku do 5-ti let od ukončení vzdělávání na SŠ. 

Všichni „prvomaturanti“ roku 2021 konají ve společné části povinně pouze DT a „prvomaturanti“ 

z roku 2020 konají v rámci opravných zkoušek společné části jen DT a ústní část zkoušky z jazyků, pokud 

u této části neuspěli. DT (didaktické testy) mají navýšen časový limit. 

Opravné nebo náhradní zkoušky za dřívější období se konají v plném rozsahu zkoušek. 

 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021 

Třída 

Didaktické testy společné části Termíny profilové části maturitní zkoušky 

MAT AJA CJL 
Písemná 

práce  

z jazyků 

Písemná zkouška  
z odborných 

předmětů 

 Praktická 

zkouška 
Ústní zkouška 

PED4 

24.05.2021 
8:00 

24.05.2021 
13:30  

25.05.2021 
8:00 

ZRUŠENO 05.05.2021 xx 1. - 2. 6. 2021 

SIE4 
SID 

ZRUŠENO 05.05.2021 20.05.2021 3.6.2021 

SIE4 

ETE 
ZRUŠENO 05.05.2021 19. - 20.05.2021 4. - 7. 6. 2021 

PTE2 ZRUŠENO 05.05.2021 xx 7.6.2021 

AUT4 ZRUŠENO X 17. - 19. 5. 2021 8. - 11. 6. 2021 

PRT3 ZRUŠENO 05.05.2021 xx 14.6.2021 

 

DT Matematika rozšiřující se koná 26. 5. 2021 v 8:00 na spádových školách (adresa spádové školy bude uvedena v pozvánce). 

Pozvánky k didaktickým testům obdrží žáci na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce prostřednictvím systému Certis, 

harmonogram ústní části bude zveřejněn ve školním informačním systému a žáci, konající opravnou ústní zkoušku budou 

obdrží informaci o termínu zkoušky dopisem ze studijního oddělení. 

Organizační zabezpečení bude zpracováno na základě upřesněného počtu ústních zkoušek z jazyků. 

 

V Ostravě 29. 3. 2021        Mgr. Pavlína Žáková 


