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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM
ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021
Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.), a opatřeními obecné povahy vydanými
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 školského zákona,
konkrétně podle OOP čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021 ve znění dodatku čj. MSMT-3267/2021-6
ze dne 28. dubna 2021. OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.

Maturitní zkoušky v září (a příp. i říjnu) 2021 budou konat
 Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, pokud prospěli ze všech povinných předmětů
v prvním pololetí školního roku 2020/2021, po zkouškách náhradních a opravných od 31. března 2021
do 30. června 2021.
 Všichni žáci přihlášení ke konání opravné či náhradní zkoušky maturitní zkoušky v podzimním
zkušebním období.

Organizace maturitních zkoušek
Podzimní zkušební období trvá od 1. září 2021 do 20. září 2021, období pro konání praktické zkoušky se
prodlužuje do 13. října 2021. Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotnezkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-10.

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
Didaktické testy se konají 1. a 2. září 2021 ve spádových školách. V podzimním zkušebním období trvá didaktický
test z českého jazyka a literatury 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (poslechová část 40 minut + 70 minut test
čtení a jazykové kompetence) a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
Pro osoby přihlášené ke konání didaktických testů v podzimním zkušebním období 2021 se navyšuje obdobně
jako v jarním zkušebním období počet opravných zkoušek na tři opravné zkoušky z každé zkoušky, počet
opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou. Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatekk-opatreni-obecne-povahy-pro-maturitni-zkousky.
Žáci vybraných oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021 nemusí konat povinné didaktické testy, pokud do
17. května 2021 doložili řediteli školy, že v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracovali nejméně
160 hodin. Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-dodatku-k-opatreni-obecnepovahy-model-maturitni.
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Profilová část maturitní zkoušky
Žáci posledních ročníků ve školním roce 2020/2021 nekonají písemnou práci z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka, a dále nemusí konat povinnou zkoušku formou ústních zkoušek z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka, které jsou vázány na společnou část maturitní zkoušky.
Žáci posledních ročníků vzdělávání ve školním roce 2020/2021 konají z cizího jazyka, který si nezvolili ve
společné části MZ, pouze ústní zkoušky.
Osoby, které konaly maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech
pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, konají v profilové
části maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze ve formě ústní zkoušky.
Osoby, které ukončily poslední ročník vzdělávání v roce 2019 a dříve, konají v profilové části maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ve formě písemné práce a ústní zkoušky. Viz
https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.
Pro osoby přihlášené ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se obdobně jako na jaře
2021 navyšuje počet opravných zkoušek na tři opravné zkoušky z každé zkoušky, počet opravných zkoušek se
navyšuje pouze jednou. Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatek-k-opatreni-obecnepovahy-pro-maturitni-zkousky.

Žádost o přezkoumání praktické zkoušky
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky lze za podzimní zkušební období 2021 podat
příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 2. listopadu 2021.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).
Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena OOP ze dne 29. ledna 2021,
čj. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem čj. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným MŠMT. OOP jsou
dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.

Závěrečné zkoušky v září 2021 budou konat


Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů
v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. květnu 2021.



Žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění ve školním roce 2020/2021,
kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 19. květnu 2021.



Uchazeči, kteří písemně oznámili řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí
v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.
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Žáci čtvrtého ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování
modelu vzdělávání L+H.

Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, zůstává beze
změny.
Organizace náhradních a opravných zkoušek závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně
středního vzdělání s výučním listem, se řídí upravenými pravidly stanovenými pro školní rok 2020/2021 tak, že
žáci, kteří budou konat řádnou a náhradní zkoušku, skládají dvě dílčí zkoušky. Povinně všichni žáci skládají
praktickou zkoušku a ředitel školy stanoví druhou povinnou dílčí zkoušku formou buď písemné zkoušky, nebo
ústní zkoušky (může i pro každý obor vzdělání samostatně). Písemná zkouška se prodlužuje o 30 minut na
celkových 270 minut. Ředitel školy také stanoví pořadí dílčích zkoušek.
Na uchazeče, kteří budou konat opravnou nebo náhradní zkoušku a ve školním roce 2020/2021 nebyli žáky
posledního ročníku, se nevztahují úpravy organizace závěrečné zkoušky a tito uchazeči budou konat
závěrečnou zkoušku v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. Tito uchazeči konají všechny opravné nebo náhradní
zkoušky. U písemné zkoušky se na ně však vztahuje prodloužení délky trvání zkoušky o 30 min.

Organizace závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L0 a H
Pravidla pokusného ověřování se upravují samostatným dodatkem k pokusnému ověřování čj. MSMT4257/2021-1.
K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 3. ročníku čtyřletého
oboru vzdělání zařazeného do pokusného ověřování modelu L0 a H a úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2021.
Závěrečnou zkoušku tito žáci konají v měsíci září 2021. Ředitel školy termíny konání jednotlivých zkoušek
závěrečné zkoušky konané v září 2021 zveřejnil na internetových stránkách školy a seznámil s nimi žáky do
15. června 2021.
Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru
ředitele školy. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví
ředitel školy. To platí také pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo
měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v září 2021.
Hodnocení praktické zkoušky, ústní zkoušky nebo písemné zkoušky závěrečné zkoušky konané v září 2021 je
možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení celkového hodnocení. Celkové hodnocení
se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí. Pokud je poslední částí písemná zkouška, oznámí se celkové
hodnocení do 5 pracovních dní ode dne konání písemné zkoušky.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ ABSOLUTORIA VE VYŠŠÍ ODBORNÉ
ŠKOLE A KONZERVATOŘI
Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v roce 2021 jsou stanovena OOP ze dne 29. ledna 2021, čj. MSMT3259/2021-1 vydaným MŠMT. Tato pravidla se vztahují i na opravné a náhradní termíny konané v období září–
prosinec 2021.
Opatření obecné povahy je dostupné zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.
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Pravidla pro konání opravného nebo náhradního termínu absolutoria se nemění. K absolutoriu jsou připuštěni
žáci/studenti, kteří úspěšně ukončili poslední ročník vzdělávání. Pokud se žák/student ke zkoušce nebo
obhajobě v řádném termínu nedostavil a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od
konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního
ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku.
Termín pro náhradní termín absolutoria ve vyšší odborné škole stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné je
konat do 4 měsíců od konání řádného termínu absolutoria. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo
neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci
do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria.
V souvislosti s aktuální situací se umožňuje, aby při absolutoriu ve vyšší odborné škole členové zkušební
komise, kteří nepatří mezi stálé členy, mohli být při absolutoriu přítomni „na dálku“. Znamená to, že přísedící,
který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent nemusí být přítomni
osobně v místě, kde student koná absolutorium, ale připojí se prostřednictvím nástrojů určených pro komunikaci
na dálku.

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený,
zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný
covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost,
pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění
covid-19.
Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní více než dvacet osob, platí i nadále
nutnost doložit, že
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní
certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení
musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem
i)

obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES)
č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i),
pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo
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d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí,
pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického
pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu
a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (toto nicméně nebude časté, protože
zkoušení by museli být zároveň žáky jiné školy, na které se screeningové testování provádí).
Škola je povinna před započetím zkoušky splnění výše uvedených podmínek zkontrolovat a osoby jsou povinny
škole splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se škole
takové osobě umožnit účast na zkoušce.
Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro
případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě
nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
Současně platí obecná výjimka z povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest pro
a)

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest
podle bodu 1 nebo 2 rouškového mimořádného opatření, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest
podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském
potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek
dýchacích cest.

Od 1. září 2021 bude screeningové testování probíhat pouze pro žáky základních a středních škol, osoby konající
MZ, ZZ a absolutoria v září 2021 již nejsou žáky školy. Více k opatřením viz MO-MZ-maloobchod.pdf (vlada.cz).
Případné změny týkající se epidemických opatření jsou vyhrazeny, sledujte aktuální webové stránky MŠMT
a Ministerstva zdravotnictví.

