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Vážení studenti 4. ročníků (dále maturanti), vážení rodiče.  

Dne 29. ledna 2021 MŠMT vydalo Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-3267-1. Prostřednictvím ustanovení tohoto 

dokumentu určilo očekávané změny, redukce, úpravy, metodická doporučení a prováděcí návody, jak letošní maturitní 

zkoušku zabezpečit (dále MZJ21). Součásti tohoto dokumentu je i pokyn pro ředitele škol, aby k datu 15. února 

prostřednictvím webu školy a případně dalších oficiálních komunikačních cest seznámilo vás, maturanty s organizací a 

případnými změnami a odlišnostmi v realizaci MZ, než jste byli prokazatelně seznámeni na podzim 2020. 

 

1. VÝCHODISKA A ORIENTACE V TEXTU 

 Jak jsem ve sdělení ŘŠ č. 2 COV/2021, bodu č. 3 ze dne 3. února předeslal, v minulých dnech jsme intenzivně 

zvažovali, diskutovali a řešili všechny možné varianty, způsoby a provedení MZJ, a to především z pohledu přípravy na 

všechny části MZ, obsahu a objemu prověřovaného učiva, dále nastavených kritérií hodnocení jednotlivých předmětů. 

Velmi podstatnou okolností našeho zkoumání byl pochopitelně i termínový kalendář celého schématu MZ. Přemýšleli 

jsme pochopitelně také i nad variantou, která se v OOP nabízela, a to termínově narušit naše plánované schéma 

s pochopitelným dopadem především na vás z pohledu možného dalšího studia či rychlého pracovního zařazení. 

Konzultační skupinu ŘŠ tvořili nejzkušenější pedagogové s bohatými zkušenostmi z prostředí MZ i zástupci jednotlivých 

předmětových komisí, spojených s MZJ. Závěry, které budeme níže publikovat jako Nařízení ŘŠ, jsou výsledkem 

jednomyslného postoje všech zúčastněných a v podstatě kopírují všechny naše předpoklady a východiska, která jsou 

uvedena ve sdělení před 14 dny. Pro přehlednost je představíme cca termínově seřazené. Změny zakomponované MŠMT 

v opatření obecné povahy - OOP/prodloužení doby, termíny… apod./ budeme prezentovat URL odkazem nebo citací. Ve 

věcném obsahu citací vynecháme záměrně nadbytečné, zřejmé a ustálené formulace, která by text zbytečně prodlužovaly 

a činily nepřehledným. Pro větší srozumitelnost za některými pojmy, definicemi nebo citacemi uvádíme u některých z nich 

vysvětlení v podobě poznámky pod čarou. Činíme tak s dobrou vírou proto, abyste všemu a především všichni porozuměli. 

 

2. PŘIPUŠTĚNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE V JARNÍM TERMÍNU Zdroj: (OOP; Č. j.: MSMT-3267-1) 

2.1 Prospěchové varianty, žádost o umožnění konání OZ nebo NZ v mimořádném termínu 

a) Žák1, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, může konat maturitní zkoušku, 

pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

b) Žák ve školním roce2 prospěl v prvním pololetí, pokud prospěl ze všech povinných předmětů a může tedy konat MZ v 

řádném termínu jarního zkušebního období 2021. 

 

                                                 
1 V textu je vždy pojmem žák vždy myšlen student posledního, tedy čtvrtého ročníku naší školy 
2 V textu je vždy pojmem ve školním roce myšlen školní rok 2020/2021 

https://koronavirus.edu.cz/files/oop-maturita-2021.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/oop-maturita-2021.pdf
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c) Žákovi, který neprospěl3 nebo nemohl být hodnocen4, určí ředitel školy termín konání opravné5 nebo náhradní6 

zkoušky (dále jen OZ, NZ) tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 20217.  

d) Pokud ovšem takový žák má v úmyslu konat MZ v jarním období, musí řediteli školy podat žádost8 o vykonání této 

zkoušky9 v mimořádném termínu10, nejpozději však do 31. března 2021. Pokud tedy žák tuto zkoušku/y úspěšně 

složí, uplatní se ustanovení oddílu 2. 1, bodu b) a může konat řádný termín MZ v jarním zkušebním období 2021. 

e) Pokud ovšem žák u této zkoušky/šek neuspěje11, anebo nepodá ŘŠ  žádost o konání této zkoušky, může konat řádný 

termín maturitní zkoušky až  v podzimním zkušebním období 2021 (dále jen MZP21). 

f) OZ i NZ (u NZ je změna) se z důvodů zajištění co největší objektivity budou konat vždy komisionálně12 

g) Pro konání OZ i NZ jsou i nadále v platnosti pravidla, vyplývající z ustanovení § 69. odst. 9 školského zákona13 

2.2 Formulář žádosti o komisionální zkoušku /opravná nebo náhradní/ - kompetence, termíny 

a) Formulář žádosti o konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu – ke stažení 

b) Student si podá žádost k řediteli školy v termínu od 15. února, nejpozději do 22. března z důvodů objektivní 

proveditelnosti zkoušky nebo zkoušek, včetně hodnocení do 31. března 2021. Upozorňujeme, aby dotyční studenti 

této možnosti využili co nejdříve, nejlépe v týdnu od 15. února do 19. února 2021. Důvodem je pochopitelně nejen 

prostor pro přípravu ke zkoušce/kám, ale i vzhledem k stále trvajícím přísným hygienickým podmínkám i skutečnost, 

že příslušní učitelé mají trvalou povinnost vést dle RH distanční výuku nižších ročníků 

c) Termín, formu, obsah a rozsah OZ nebo NZ určuje výhradně zkoušející učitel /ten, který výuku vedl/, v případě jeho 

nepřítomnosti náhradník, který je určen předsedou zkušební komise. Období pro konání OZ a NH je stanoveno od 

16. února do 31. března 2021. Termín poslední zkoušky, jakékoli, je z důvodu proveditelnosti a objektivity určen na 

31. března 2021. 

d) Zkouška bude provedena způsobem, který plně odpovídá platným hygienickým a epidemiologickým opatřením. 

Tomu bude uzpůsobena její forma a provedení, se kterou musí být zkoušený žák předem seznámen. 

e) Situace, které OOP MŠMT nezmiňuje, a které mohou objektivně nastat,  budou operativně řešeny a případně 

včleněna do tohoto nařízení jako dodatek/ky. Spadat budou dle závažnosti do rozhodnutí MŠMT nebo ŘŠ. 

 

3. SPOLEČNÁ ČÁST 

3.1 Písemná práce z JČ a cizího jazyka 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V 

profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. 

3.2 Didaktické testy / příprava, organizace, změny 

a) Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021 – 

schéma DT viz Cermat. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u 

cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 

minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas 

nezměněn. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a 

podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT, včetně 

mimořádného termínu.  

b) Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku 

k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci 

COVID-19.  

c) Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 14., 15. a 16. června 2021).14  

                                                 
3 Byl hodnocen v 1. pololetí z jednoho nebo více předmětů stupněm nedostatečný - známkou 5 
4 Znamená to, že byl z jednoho nebo více předmětů v 1. pololetí neklasifikován  
5 Opravná zkouška se koná při neprospěchu 
6 Náhradní zkouška se koná při neklasifikování 
7 V případě SŠINFOTECH je termín určen v souladu s podzimním schématem organizace MZ na 21. – 22. června 2021 
8 Formulář žádosti a termíny podání této žádosti i interval konání zkoušky naleznete v oddílu 2.2 
9 Opravné nebo náhradní 
10Termínové období pro konání opravné nebo náhradní zkoušky je ŘŠ  určeno od 15. února do 31. března 2021 
11 Neprospěje u jedné nebo více OU nebo NZ do 31. března 2021 a musí konat OZ nebo NZ do 30. června 2021 dle oddílu 2.1 c) 
12 Komisi tvoří předseda, zkoušející /vyučující předmětu/ a přísedící 
13 Má-li zletilý žák nebo zák. zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může se do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o výsledku 

prokazatelně,  požádat ŘŠ o přezkoumání výsledků hodnocení. V tomto případě ŘŠ  jmenuje tříčlennou komisi, které současně předsedá 
14 Pro hladký průběh by bylo vhodnější, aby tento termín nikdo nemusel využít. Náhradní DT by ovšem probíhal na spádové škole, nikoli na INFOTECH 

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/5-MATURITA%202021/%C5%A0KOLN%C3%8D%2B%C5%BD%C3%81DOSTI%2BP%C5%98EPISY/1-%C5%BE%C3%A1dost%20o%20komis.%20p%C5%99ezkou%C5%A1en%C3%AD%2031.3..pdf
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
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4. PROFILOVÁ ČÁST 

4.1 Praktické, písemné zkoušky a ústní zkoušky / příprava, organizace, obsah, hodnocení, proveditelnost  

a) Tomuto tématu profilové části MZJ21 se maturitní poradní skupina věnovala nejdéle. Všichni kolegové, kteří mají co 

dočinění s jakoukoli částí praktických, písemných, nepovinných i ústních zkoušek konstatovali, že nastavení všech 

zkoušek z hlediska přípravy, formy, obsahu zkušební látky, jejího objemu, ale i hodnocení, nevyžaduje žádnou 

korekci zásadního rozsahu. Pochopitelně jsme zvažovali i možnost drobných termínových úprav, ale jednomyslně 

jsme nakonec deklarovali, že stanovené maturitní schéma z podzimu, se kterým jste byli všichni seznámeni, 

dodržíme a budeme realizovat. Výhodné je především pro vás. S žádným ustanovením OOP MŠMT nejsme v kolizi a 

naopak i případné nepředvídatelné okolnosti, které nelze předjímat /covid/, bychom měli termínově i z hlediska 

proveditelnosti zvládnout.   

f) Pochopitelně i zde platí, že situace, které OOP MŠMT nezmiňuje, a které mohou objektivně nastat,  budou 

operativně řešeny a případně včleněny do tohoto nařízení jako dodatek/ky. Spadat budou dle závažnosti do 

rozhodnutí MŠMT nebo ŘŠ. 

b) Zůstávají tedy v platnosti úhrnně termíny všech částí MZJ21, také obsah, objem, kritéria hodnocení i personální 

zabezpečení /minimální úpravy/ , které naše maturitní schéma obsahuje. Drobné korekce /pouze směrem „dolů“/ 

mohou nastat u objemu zkušebního učiva u písemných zkoušek, pakli by došlo k evidentnímu výpadku v přípravě na 

tyto zkoušky, což nepředpokládáme. 

c) Platné organizační schéma MZJ21 - zde 

 

 

5. ZÁVĚR 

Vážení maturanti, 

s ohledem na množství informací, které se k letošní maturitní zkoušce vážou, a které jsou z pohledu aktuální situace i 

těžko předvídatelných okolností skutečně rozsáhlé, jsme volili v nařízení variantu, která se vás přímo dotýká. Těžiště 

leží na událostech a činnostech, které jsou pro vás termínově blízké a obsahově zásadní. Mnoho pasáží jsme proto 

záměrně vypustili. Jsme přesvědčení, že toto schéma nám oběma /škola-maturanti/ z velké procentuální části může 

přinést řekněme velkou šanci oboustranně být úspěšní, i přes složitou situaci. Určitě nám dává slušný manévrovací 

prostor pro případ nepředvídatelných okolností, se kterými již ale nepočítáme. Veškou dokumentaci k MZ případně, 

že chcete jít do hloubky, naleznete na webech MŠMT a CERMATU 

 

 

 

Připomínky směřujte na - TU, jednotlivé vyučující (kontakty na učitele) 

případně ŘŠ, ZŘ /777 900 010; 595 172 002, mailto:reditel@ssinfotech.cz/            
 
Ve Frýdku-Místku  
06.03.2021 11:06      Mgr. Radan Nachmilner, v. r. 

           

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/5-MATURITA%202021/%C5%BD%C3%81DOSTI-TISKOPISY/MATURITN%C3%8D%20SHC%C3%89MA%20MZJ21.pdf
https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf
mailto:reditel@ssinfotech.cz/

