
 

 
ZMĚNY V PRAVIDLECH KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 

 

MŠMT nově stanovilo tyto změny v pravidlech konání maturitní zkoušky:  
 
I.  Didaktické testy společné části:  

 
1. Maturantům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku maturitního oboru 

vzdělání, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části 
na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky.  

2. Těm, kteří již nejsou žáky školy a kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části 
maturitní zkoušky v jarním období 2021, nebo kteří se přihlásí v podzimním období 2021, se navyšuje 
počet opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu 
společné části, k níž jsou přihlášeni.   

3. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou.  
4. Všem, kteří jsou přihlášeni v jarním zkušebním období a kteří neuspějí u povinné zkoušky společné 

části MZ, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví, se umožňuje konat opravnou nebo 
náhradní zkoušku v mimořádném termínu.  

5. Všechny osoby podle bodu 4 jsou automaticky přihlášené ke konání opravné nebo náhradní zkoušky 
v mimořádném termínu. Nedostaví-li se osoba ke konání opravné nebo náhradní zkoušky 
v mimořádném termínu, je automaticky omluvena.  

6. Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 je stanoven na dny 7., 8. a 9. 
července 2021. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci 
s krajskými úřady.  
 

II.  Praktické zkoušky MZ:  
 

1. Maturantům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku maturitního oboru 
vzdělání, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na 3 opravné zkoušky z každé 
zkoušky.  

2. Těm, kteří již nejsou žáky školy a kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním období 
2021, nebo kteří se přihlásí v podzimním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek 
o 1  opravný termín u každé praktické zkoušky, k níž jsou přihlášeni.   

3. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou.  
4. Všem, kteří jsou přihlášeni k praktické zkoušce v jarním zkušebním období a kteří neuspějí u této 

zkoušky, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví, se umožňuje konat opravnou nebo 
náhradní zkoušku v mimořádném termínu.  

5. Mimořádný termín stanoví ředitel školy nejdříve 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat 
nebo konala praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021.  

6. Osoba podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy 
a. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala, 
b. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy 

zkušební maturitní komise, pokud ji konala. 
 
 
Havlíčkův Brod 29. dubna 2021        Mgr. Jiří Forman 

               ředitel školy 


