
MZ 2021 – DŮLEŽITÉ ZMĚNY 

   
1) Písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků se nekonají 

 

2) Didaktické testy – prodloužený čas 
 
Prodlužuje se doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury a cizího 

jazyka o 10 minut, v případě matematiky o 15 minut.  

 

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 

40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti 

a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut. 

 

3) Mimořádný termín didaktických testů 
 

Ten, kdo 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 z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény 

spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku 

k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává ředitelce školy současně s omluvou 

do 10. května 2021. Mimořádný termín se bude konat ve dnech 14. až 16. června 2021 

ve školách, které určí Cermat. 

 

4) Nahrazení ústní zkoušky z cizích jazyků certifikátem  

– změna se týká pouze termínu odevzdání certifikátu 
 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky 

z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu 

o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad 

potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, 

u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb. předloží žák ředitelce školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky 

z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.  

Nepředloží-li žák doklad v termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební 

maturitní komisí. 

 

5) Obecnější formulace maturitního tématu č. 12 z anglického jazyka 

 
Téma č. 12 – System of education, our school 

 

 

Termíny maturitních zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách, 

sledujte případné změny dle epidemiologické situace. 

 


