
 
 

 
 

Maturitní zkoušky 2021 
dle opatření obecné povahy MŠMT 

 
 
Dle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) školského zákona Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-3267/2021-1 a Č. j.: MSMT-3267/2021-3, podle 
kterého se mění podmínky maturitní zkoušky v roce 2021. 
 
 
Změna v organizaci profilové zkoušky z ČJL a AJ 
V jarním zkušebním období 2021 žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře 
koná 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 uvedených žáků. Písemné práce z ČJL a cizího jazyka se nekonají. 
 
Žák čtvrtého ročníku ve školním roce 2020/2021 šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře 
nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné 
části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná 
dobrovolně jen zkoušku z ČJL nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky 
nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení 
nebude z příslušného předmětu hodnocen. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, 
dostane maturitní vysvědčení. 
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. 
dubna 2021.  
 
Odlišný způsob konání praktické maturitní zkoušky 
Dle opatření MŠMT ředitel školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný 
způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení. 
 
Praktická maturitní zkouška v KJJ se bude konat náhradním způsobem a bude hodnocena  
na základě uměleckého výkonu, který odpovídá požadavkům maturitní zkoušky a který se konal ve 
školním roce 2020/2021: 

 ve škole, 

 na veřejném koncertě, 

 na vystoupení, 

 na soutěži, 

 na nahrávce.  
 
 
 
 



 
Prodloužení doby trvání DT o 10 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. 
 
 
Přihláška k profilové opravné nebo náhradní zkoušce  
Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák podává do 23. července 
2021. 
 

 

 

 

KJJ - AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY MZ 2021  

 

Didaktický test  
AJ - 24. 5. od 13:30 
ČJL - 25. 5. od 8:00 
 
Ústní maturitní zkoušky 
1.6. – 4.6. 2021 
14.6. – 18. 6. 2021 
 
 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní 

zkoušku z ČJL a témata pro ústní zkoušku z AJ zůstávají v platnosti z 26. 10. 2020, termín pro odevzdání 

seznamu literárních děl je nyní do 30. 4. 2021. 

Hodnocení profilových maturitních zkoušek bude zveřejněno v souladu s §24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

 

 

 

 

V Praze, dne 29. 3. 2021 

 


