
Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020–2021 

změny pro školní rok 2020–2021 se zapracováním změn vyplývajících  
z Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021 

 

1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání  (školský zákon) v platném znění  

2. Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. v platném znění o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání maturitní zkouškou  ve středních školách  

3. Opatření obecné povahy vydané MŠMT pod č.j. MSMT-3267/2021-1 
4. Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia  
5. ŠVP a učební plány pro jednotlivé obory školy 
6. Studijní program a profilace školy, priority školy  

29. ledna 2021 

MŠMT jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. A) a b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, určuje, že v jarním zkušebním období 2021 žáci konají v profilové části maturitní 

zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení 

ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky žáků. 

 

Společná část maturitní zkoušky 

Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)  
a Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27. CZVV vytváří zadání didaktických testů. Škola 
odpovídá za jejich korektní zadání a odeslání k opravě vyhodnocení do CZVV.  

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny jako „uspěl“ nebo „neuspěl“.  

Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů.  

1. Český jazyk a literatura, zkouška má formu didaktického testu 
2. Druhý předmět si volí z následující nabídky:  

a. Cizí jazyk, zkouška má formu didaktického testu, jehož součástí je poslechová část 
b. Matematika, zkouška má formu didaktického testu  

Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně ze dvou 
předmětů. Žáci mají na výběr následující předměty: 

Řádný termín zkoušek společné části, viz Jednotné zkušební schéma 

1. didaktický test z matematiky    3. 5. 2021 
2. didaktický test z anglického jazyka   3. 5. 2021 
3. didaktický test z českého jazyka a literatury   4. 5. 2021 
4. didaktický test z matematiky rozšiřující   5. 5. 2021 
5. didaktický test z francouzského jazyka   5. 5. 2021 
6. didaktický test z německého jazyka   5. 5. 2021 

Mimořádný termín pro zkoušky společné části MZ 

Pro žáky přihlášené řádně k maturitní zkoušce, kteří se z konání maturitní zkoušky omluví z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény, může konat zkoušku v mimořádném 
termínu, který je stanoven na 14.–16. června 2021.    

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar


Profilová část maturitní zkoušky   

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola.  

Zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit certifikátem.  

Pro zkoušku si žák vylosuje jedno z nabídky 20–30 témat. Každé téma může obsahovat dílčí úkoly, které 
se k němu vážou. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut, výjimkou je zkouška z českého 
jazyka, cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky, kde příprava trvá 20 minut. 

 

Termíny profilových zkoušek  

Zkoušky profilové části se budou konat v termínu od 17. 5. do 28. 5. 2021 podle původního plánu.  

 

 

V Liberci 3. 2. 2021      Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy 


