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Metodika k ukončování vzdělávání – MZ 

 
Na základě Metodiky k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 
2020/2021, vydané 15. 2. 2021 MŠMT ředitel školy sděluje: 

 
Kdo koná maturitní zkoušku (MZ) 

 
Jarní zkušební období 2021 
 

 Žáci, kteří podali přihlášku k MZ do 1. 12. 2020 a kteří prospěli ze všech povinných předmětů 
v 1. pololetí 2020/21 nejpozději do 31. 3. 2021. 
 

Kdo nebude konat MZ v jarním období 2021 

 
 Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen z některého předmětu v 1. pololetí 2020/2021. Žák, 

který opravné nebo náhradní zkoušky nevykoná do 31. 3. 2021 úspěšně, pokračuje ve výuce 
ve 2. pololetí 

 Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. 6. nevykonal opravné či 
náhradní zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní 
zkoušky. 
 

Hodnocení za 1. a 2. pololetí školního roku 2020/2021, ukončování posledního ročníku 

 
Hodnocení za 1. pololetí 
 

 Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen, musí požádat o konání opravné zkoušky nebo 
náhradní zkoušky. 

 Náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku může žák konat ze všech předmětů vyučovaných 
v 1. pololetí – počet předmětů není omezen. 

 Maximální počet náhradních zkoušek konaných v jeden den není limitován. Komisionální 
opravnou zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 

 Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. 3. 2021 neúspěšně, nemůže již 
znovu žádat o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. 6. 2021. 

 Pokud není žák z některého předmětu za 1. pololetí hodnocen a nedostaví se k vykonání 
náhradní zkoušky, je za 1. pololetí nehodnocen a celkové hodnocení za 1. pololetí je 
nehodnocen. Takový žák neprospěl a nemůže konat maturitní zkoušku. 
 

Vysvědčení za 2. pololetí 

 
 Žákům se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením 

společné části maturitní zkoušky – 4. A  30. 4. 2021. 

 Pokud z důvodu neukončeného praktického vyučování nelze tento termín dodržet, posouvá se 
tento termín na poslední den školního vyučování před konáním praktické MZ. 
4. B DPS, ACH-TEP  PÁ 18. 6. 2021 
2. C   PÁ 18. 6. 2021 

 
Společná část maturitní zkoušky 

 
Didaktické testy (DT) – navýšení časového limitu 
 

 Český jazyk a literatura – navýšení o 10 minut, tedy ze 75 minut na 85 minut 

 Anglický jazyk – navýšení o 10 minut, tedy ze 100 minut na 110 minut (z toho 40 minut 
poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) 



 

 

Termíny didaktických testů 
 

 PO 3. 5.  matematika, anglický jazyk 

 ÚT 4. 5.  český jazyk a literatura 

 ST 5. 5.  matematika rozšiřující 
 
Časové schéma je k dispozici na www.msmt.cz 
 
Didaktické testy – zveřejnění výsledků 
 

 Výsledky DT zpřístupní Cermat školám 14. 5. 2021. Škola nejpozději následující den oznámí 
výsledky žákům. 
 

Didaktické testy – mimořádný termín 
 

 Na mimořádný termín se můžou přihlásit žáci, kteří se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo 
z důvodu karantény nebudou moci zúčastnit řádného termínu. 

 Žák, který je v době řádného termínu buď v karanténě, nebo onemocněl COVID-19, nejpozději 
do 3 dnů písemně omluví řediteli svoji nepřítomnost a zároveň se do 10. 5. 2021 přihlásí 
k mimořádnému termínu konání DT. 

 Termíny DT v mimořádném termínu: 
PO 14. 6.  matematika, anglický jazyk 
ÚT 15. 6.  český jazyk a literatura 
ST 16. 6.  matematika rozšiřující 

 DT v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách 
  

Profilová část maturitní zkoušky 
 
Ústní zkouška - Český jazyk a literatura, Anglický jazyk 
Ústní zkouška – odborné předměty 
Praktická zkouška: 

 Obhajoba dlouhodobé maturitní práce: Aplikovaná chemie – farmaceutické substance (4. A), 
Aplikovaná chemie – technologie polymerů (4. B) 

 Písemná práce z odborných předmětů  – Dopravní prostředky a systémy (4. B), Provozní 
technika (2. C) 

 Praktická MZ v laboratoři  Aplikovaná chemie – analytická chemie (4. B) 
 
Termíny: 
03. – 05. 05. didaktické testy 
17. – 27. 05. ústní zkoušky, obhajoby dlouhodobých prací 
21. 06.  praktická MZ, praktické MZ – písemné práce z odborných předmětů, 
30. 06.  předání maturitních vysvědčení  
 
 
V Otrokovicích 18. 2. 2021 
 
 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA 
ředitel školy 
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