Příloha č.8:
Úpravy MZ ve školním roce 2020/2021 (dle materiálu MŠMT č.j.: MSMT-3267/2021-1)

•

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve
kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní
zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

•

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru
vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl
ze všech povinných předmětů.

•

Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání
opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.

•

Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do
31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat
řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

•

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

•

Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

Charakter MZ 2020/2021:
•

Profilová část MZ z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí (je zrušena písemná práce). To platí i pro
všechny opravné a náhradní zkoušky MZ.

•

Délka didaktického testu (DT) v jarním i podzimním období:
✓ CJL – 85 min.
✓ Cizí jazyk - 110 min.
✓ MAT – 135 min.

•

Profilová část MZ – možnosti:
✓ Prodloužení konání do 25.června 2021
✓ Praktická zkouška profilové části - prodloužení konání do 27.srpna 2021
✓ Přihlášku k opravné/náhradní zkoušce profilové části MZ žák podá do 30.června
2021

Mimořádná ustanovení:
•

Žák, který je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským
zákonem z konání této zkoušky omluví a prokazatelně doloží jako důvod onemocnění
COVID-19 nebo nařízenou karanténu spojenou s tímto onemocněním, může konat MZ
v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání zkoušky podává
řediteli školy do 10. května 2021.

•

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
53-43-M/01 Laboratorní asistent
53-44-M/03 Asistent zubního technika
✓ může konat povinnou zkoušku společné části MZ v mimořádném termínu,
pokud v řádném termínu v jarním zkušebním období u této zkoušky neuspěl a
pokud v období od 12. října 2020 do dne konání řádného termínu povinné
zkoušky společné části maturitní zkoušky odpracoval nejméně 160 hodin v
rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na základě
svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové
péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě (podle § 48, 49, 50
a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), v zařízeních sociálních
služeb a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
✓ Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky spolu s doložením výše
uvedených skutečností podává žák řediteli školy do 18. května 2021.
✓ Žák může konat opravnou zkoušku povinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky nejvýše třikrát z každé zkoušky.
✓ Mimořádný termín se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které
určí CERMAT. Žák obdrží pozvánku ke konání této zkoušky.
✓ Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky:
o u společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo
o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat
ministerstvu do 13. července 2021. Pokud by žákovi po přezkoumání

jeho žádosti vznikl nárok na druhý náhradní termín, koná žák zkoušku
pouze v jednom náhradním termínu.
o u praktické zkoušky konané v červenci nebo srpnu 2021 lze podat
krajskému úřadu do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.
•

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ:
✓ Pokud žák konal nebo měl konat praktickou zkoušku v červenci nebo srpnu
2021, může podat přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky
pro podzimní zkušební období do 4 dnů ode dne, kdy žák tuto zkoušku konal
nebo měl konat. Přihláška k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky
se podává samostatně.
✓ Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním
zkušebním období 2021 se prodlužuje do 30. září 2021.

