
Další úpravy maturitních zkoušek 

 

MŠMT, Praha, 15. března 2021 -  Na základě dodatku k opatření obecné povahy ke konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byly doplněny nové úpravy, které se 

vztahují na žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří odpracovali nejméně 160 

hodin dobrovolně či v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona. Nově se 

umožňuje uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z 

vybraných vysvědčení i žákům ostatních forem vzdělávání (nejen denního) a také všem 

žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování.   

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, došlo k následujícím 

změnám:  

 posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021 

  

 mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu 

z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 

2021  
 

 úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří 

mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 

160 hodin. NOVĚ se úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a 

sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a 

odpracovali minimálně 160 hodin, rozšiřuje i na žáky ostatních forem studia a na 

ty žáky (všech forem studia), kteří tento čas odpracovali v rámci praktického 

vyučování. Dodatek k opatření i metodika jsou k dispozici ZDE.  
 

 pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka 

Stále platí také další úpravy, které byly představeny již v lednu: 

 v rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) práce 

 

 u didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u 

českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky.  

Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 

minut a matematiky 135 minut. 

   

 

Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ.  

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-dodatku-k-opatreni-obecne-povahy-model-maturitni
https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/

