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Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

 

INFORMACE   KE   KONÁNÍ 

MATURITNÍCH   A   ZÁVĚREČNÝCH 

ZKOUŠEK    

VE   ŠKOLNÍM   ROCE  2020/2021  –  JARNÍ   OBDOBÍ 

Maturitní zkoušky  

Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1 dochází ve školním roce 

2020/2021 k následujícím úpravám maturitní zkoušky: 

  • Maturitní zkoušku může konat každý žák, který prospěl v prvním pololetí 

posledního ročníku oboru vzdělání. Žákům, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, bude na 

základě jejich žádosti určen termín konání opravné nebo náhradní zkoušky konané formou 

komisionální zkoušky do 31. března 2021.  

• Pro školní rok 2020/2021 byly zrušeny písemné maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury a cizího jazyka.  

• Byl navýšen čas pro konání didaktického testu o 10 minut u českého jazyka a literatury 

a cizího jazyka a o 15 minut v matematice.  

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky 

novým Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021: 

• Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se stávají nepovinnými 

zkouškami. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je bude nebo nebude konat.  

V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. 

V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího 

jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude 

ovlivňovat celkové hodnocení), OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. 

Toto pravidlo platí pouze: 

-  pro „prvomaturanty“, žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí pro 

žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku. 

- pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část. 

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_model_maturitni_zkousky_15-3-2021.pdf
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• Řádný termín společné části – didaktické testy:  

3. května 2021 

původní, posunut na 

Matematika   8:00 135 min. 

24. 5. 2021 Anglický jazyk 13:30 110 min. (40 + 70 min.) 

4. května 2021 

původní, posunut na 

25. 5. 2021 

Český jazyk a 

literatura 

  8:00 85 min. 

5. května 2021 

původní, posunut na 

26. 5. 2021 

Německý jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový 

limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.  

 

• Náhradní termín společné části:  

Je určen pro žáky, kteří se omluví z řádného termínu z konání společné části z důvodu 

onemocnění COVID – 19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.  

14. června 2021 

původní, posunut na 

Matematika   9:00 135 min. 

7. 7. 2021 Anglický jazyk 14:30 110 min. (40 + 70 min.) 

15. června 2021 

původní, posunut na 

8. 7. 2021 

Český jazyk a 

literatura 

  9:00 85 min. 

16. června 2021 

původní, posunut na 

9. 7. 2021 

Německý jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 

• Termíny ústních zkoušek – profilové části  

Třída Praktická zkouška Ústní zkouška  Ústní zkouška – 

nový termín 

M4.S 

Mechanik seřizovač 

19. – 23. 4. 2021 24. – 28. 5. 2021 

původní, posunut na 

7. – 11. 6. 2021 

G4.K Gastronomie 28. 4. 2021 17. – 18. 5. 2021 

původní, posunut na 

16. – 17. 6. 2021 

G4.K Kosmetické 

služby 

27. 4. 2021 20. – 21. 5. 2021 

původní, posunut na 

24. – 25. 6. 2021 

S2.P Podnikání 

nástavbové studium 

19. 5. 2021 2. – 4. 6. 2021  

______________________________________ 

Žlutě označené části popisují nové změny MZ v březnu 2021 oproti úpravám MZ v lednu 2021 
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Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou vyučovány tyto předměty: 

• U oboru vzdělání Mechanik seřizovač – Tělesná výchova, Fyzika. 

• U oboru vzdělání Gastronomie – Tělesná výchova, Matematika. 

• U oboru vzdělání Kosmetické služby – Tělesná výchova, Matematika, Chemie. 

• U oboru vzdělání Podnikání – Tělesná výchova, Občanská nauka. 

 

 

Závěrečné zkoušky  

Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-1 dochází ve školním roce 

2020/2021 k následujícím úpravám závěrečné zkoušky: 

• Závěrečnou zkoušku může konat každý žák, který prospěl v prvním pololetí 

posledního ročníku oboru vzdělání. Žákům, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni, bude na 

základě jejich žádosti určen termín konání opravné nebo náhradní zkoušky konané formou 

komisionální zkoušky do 31. května 2021.  

• Závěrečná zkouška se bude skládat ze dvou dílčích zkoušek – praktické a ústní 

zkoušky.  

• Termíny závěrečných zkoušek:  

Třída Praktická zkouška   Studijní volno Ústní zkouška 

K3.A    Kadeřník 

Domažlice 

2. – 3. 6. 2021 8. – 11. 6. 2021 14. 6. 2021 

S3.K    Kadeřník 

Stod 

3. – 4. 6. 2021 8. – 11. 6. 2021 16. 6. 2021 

K3.B Obráběč kovů 2.–4.6.,7.–8.6. 2021 9.–11.6., 14.6. 2021 15. 6. 2021 

S3.T 

Strojní mechanik 

Truhlář 

 

23. – 27. 8. 2021 

2.-4.6., 7.- 8.6.2021 

 

14. – 17. 6. 2021 

9.–11.6., 14.6. 2021 

 

18. 6. 2021 

15. 6. 2021 

D3.C  

Kuchař - číšník 

2. – 4. 6.,                     

7. -11. 6. 2021 

                            

14. – 17. 6. 2021 

                     

21. 6. 2021 

S3.E 

Elektromechanik 

pro zařízení a 

přístroje - Stod 

                               

23. – 27. 8. 2021 

                          

10.–11.6., 14.-15.6. 

2021 

                     

17. 6. 2021 
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Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou vyučovány tyto předměty: 

• U oboru vzdělání Kadeřník – Tělesná výchova 

• U oboru vzdělání Obráběč kovů – Tělesná výchova 

• U oboru vzdělání Strojní mechanik i v zaměřeních nástrojař, na obsluhu lisů pro vstřikování 

plastů – Tělesná výchova 

• U oboru vzdělání Truhlář – Tělesná výchova 

• U oboru vzdělání Kuchař – číšník – Tělesná výchova 

• U oboru vzdělání Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Tělesná výchova 

V Domažlicích dne 15. 3. 2021     Mgr. Zdeňka Buršíková 

                   ředitelka SOU Domažlice 


