
Aktualizované termíny MZ 2021  

ke dni 31. 3. 2021 

 
Tímto dokumentem se aktualizují termíny v prováděcím předpisu k MZ 2021 ze 
dne 29. 10. 2021.  

1. Didaktické testy 

• Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat 
v pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25. 5. 2021. 

• Mimořádný termín pro konání didaktických testů (žáci, kteří měli konat 
didaktické testy v řádném termínu a do 3 pracovních dní svoji neúčast 
omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény spojené 
s tímto nařízením) stanovilo MŠMT  
na 7. – 9. 7. 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků 
ve vzdělávání. 

• Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní výsledky 
didaktických testů 7. 6. 2021 (19. 7. 2021 v případě testů konaných 
v mimořádném termínu) 

• Jednotné zkušební schéma: viz 009-mz-posunute-zkusebni-schema-
jaro-2021.pdf (edu.cz) 
  

2. Profilová část maturitní zkoušky 

• Profilovou část maturitních zkoušek budou žáci konat 
od 7. do 9. 6. 2021.  

3. Dobrovolná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka 

• Žák se může rozhodnout, že ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 
a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části, vykoná. 

• Může se rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého 
jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. 

• Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje 
ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. 

• Žákovský seznam literárních děl je možné překládat až do 30. dubna 
2021. 
  

4. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

• Žák podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
výsledkem standardizované zkoušky nejpozději do  
30. dubna 2021.  

https://koronavirus.edu.cz/files/009-mz-posunute-zkusebni-schema-jaro-2021.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/009-mz-posunute-zkusebni-schema-jaro-2021.pdf


• Doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky žák dodá ředitelce školy zároveň se 

žádostí nebo nejpozději 5 dní před konáním  prvního školního termínu 
ústní zkoušky z cizího jazyka. 

  
5. Ukončení klasifikace  

 

• Ukončení klasifikace z maturitních předmětů: 14. 5. 2021. 
 

• Klasifikační porada 18. 5. 2021 
 

• Konzultace pro maturanty: 17. – 21. 5. 2021, 26. – 28. 5. 2021 
 

• Svatý týden: 31. 5. – 4. 6. 2021  
 

 
V Humpolci 30. 3. 2021     Mgr. Hana Havelková 
        ředitelka školy 

 

 

 


