
Změny v konání maturitních zkoušek v letošním školním roce   

Vzdělávání ve 2. pololetí pro maturitní ročníky 

(vychází z Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1) 

 

1. Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021 

 Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů 

DT Český jazyk-  celkový časový limit 85 minut 

DT cizí jazyk – celkový časový limit 110 minut 

DT matematika – celkový časový limit 135 minut 

 Mimořádný termín pro konání DT pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci 

COVID-19  nemohli dostavit k řádnému termínu (žák prokazatelně doloží důvody 

nepřítomnosti). 

 Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny. 

 

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního 

roku. 

 Žák, který je v 1. pololetí neklasifikován nebo neprospěl: 

- pokud úspěšně dokončí klasifikaci do 30. června, může konat maturitní 

zkoušky v podzimním termínu 

- pokud o to žák požádá, umožní mu ředitel školy uzavření klasifikace 

do  31. března; po úspěšném dokončení klasifikace může konat maturitní 

zkoušky v řádném jarním termínu 

 

3. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

Vzhledem k pokračující distanční výuce, probíhajícím diskusím a dosud pouze 

neoficiálním výrokům ministra školství vydáváme pro přehlednost situace tyto 

následující pokyny: 



 

1) výuka letošních maturitních ročníků (4.A, 4.B, 4.C a 8.O) bude dále pokračovat dle 

běžného rozvrhu (v distanční výuce i v případě obnovení prezenční výuky) 

2) výuka maturitních předmětů bude pokračovat plnohodnotně, včetně opakování 

3) výuka nematuritních předmětů dle těchto zásad: 

a. podle ŠVP dobrat klíčové učivo 

b. redukovat dle možností, soustředit se na základ zbývajících témat, 

nejužitečnější poznatky 

c. klasifikovat pouze dílčí témata (tematické celky) 

d. zakazuje se opakování (testy či zkoušení) zpětně za první pololetí šk. roku 

e. klasifikaci lze uzavřít alespoň ze dvou známek (tyto získat do čtvrtletí), 

nicméně student v případě požádání musí dostat ještě třetí známku (např. 

opravné zkoušení, dle dohody možno také písemně) 

 

Zdůvodnění: 

Z hlediska budoucího studia vysoké školy je nutné počítat také s možností změny VŠ a 

studijního oboru, proto považujeme z pohledu studentů za nutné dokončit 4. 

(maturitní) ročník plnohodnotně a legitimně. Totéž je v souladu také s platným 

školským zákonem.  

 

 

 

 


