Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-3267/2021-1

Opatření obecné povahy
Maturitní zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), určuje:

I.
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se
dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího
programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku
2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání,
ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého
vzdělávacího programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího
programu konzervatoře, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 78a odst. 3 a § 79 odst. 6 věty první
školského zákona.
II.
Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve
kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého
vzdělávacího programu konzervatoře a posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl
být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato
zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky
tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může
konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním
pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním
období 2021. Opravná a náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69
odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije.

1

III.
V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český
jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová
část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního
předmětu matematika 135 minut.
IV.
Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky
omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto
onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému
termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně
s omluvou do 10. května 2021; ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky
Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021.
V.
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání 53-41-M/01
Zdravotnický asistent; 53-41-M/02 Nutriční asistent; 53-41-M/03 Praktická sestra; 53-41-M/04
Masér ve zdravotnictví; 53-43-M/01 Laboratorní asistent; 53-44-M/01 Ortoticko – protetický
technik; 53-44-M/03 Asistent zubního technika; 75-41-M/01 Sociální činnost; 75-31-M/01 Předškolní
a mimoškolní pedagogika, 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, 75-41-L/51 Sociální činnost denní formy
vzdělávání,
a) může konat povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu,
pokud v řádném termínu v jarním zkušebním období 2021 u této zkoušky neuspěl a pokud
v období od 12. října 2020 do dne konání řádného termínu povinné zkoušky společné části
maturitní zkoušky odpracoval nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle
krizového zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví,
u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové
péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím
sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky spolu s doložením výše
uvedených skutečností podává žák řediteli školy, ve které konal řádný termín, do 18. května
2021; ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do
19. května 2021 prostřednictví informačního systému Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání, a
b) může konat opravnou zkoušku povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nejvýše
třikrát z každé zkoušky. Konání zkoušky společné části v mimořádném termínu žáka, který
neuspěl u řádného termínu, se do počtu opravných zkoušek započítává. Ustanovení § 81
odst. 2 věty první školského zákona se nepoužije.
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VI.
Mimořádný termín podle výroku IV. a V. se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které
určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat
řádný termín zkoušky společné části maturitní zkoušky, zašle žákovi pozvánku ke konání této
zkoušky v mimořádném termínu. Ustanovení § 81 odst. 1 věty první se nepoužije.
VII.
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané
v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat
ministerstvu do 13. července 2021; ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto případě
nepoužije. Pokud by žákovi po přezkoumání jeho žádosti o přezkum mimořádného termínu zkoušky
vznikl nárok na druhý náhradní termín, koná žák zkoušku pouze v jednom náhradním termínu.
VIII.
Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje
do 25. června 2021, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky profilové části maturitní
zkoušky, kterou lze konat do 27. srpna 2021. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví
ředitel školy. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce profilové části maturitní zkoušky žák
podává do 30. června 2021; ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků
vzdělávání do 2. července 2021 prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání; ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb. se
nepoužije.
IX.
Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku maturitní zkoušky v řádném termínu
v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím
školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného
ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že
prospěli v prvním pololetí až v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021.
X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje
středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu
konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo
konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní
zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří
pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky
uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije.
XI.
Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 upravit maturitní seznam literárních děl a kritéria pro
sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury
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a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, která již v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona určil
a zveřejnil.
XII.
Ředitel školy může stanovit v jarním a podzimním zkušebním období 2021 odlišný způsob konání
praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu hodnocení.
XIII.
Ředitel školy změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky učiněné v souladu s výrokem XI. a XII.
maturitní zkoušky zveřejní nejpozději 15. února 2021 na internetových stránkách školy a seznámí
s nimi žáky.
XIV.
Pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 určí ředitel školy zadání maturitní práce podle
§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a vedoucího maturitní práce nejpozději 3 měsíce před termínem
obhajoby maturitní práce a nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví
oponenta maturitní práce. Ustanovení § 15 odst. 2 věty první a odst. 4 věty první vyhlášky
č. 177/2009 Sb. se nepoužije.
XV.
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí
o vyloučení z této zkoušky konané v měsíci červenci nebo srpnu 2021 lze podat příslušnému
krajskému úřadu do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky. Ustanovení § 82 odst. 3 školského
zákona se v tomto případě nepoužije.
XVI.
Pokud žák konal nebo měl konat praktickou zkoušku v červenci nebo srpnu 2021, může podat
přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky pro podzimní zkušební období do
4 dnů ode dne, kdy žák tuto zkoušku konal nebo měl konat; ředitel školy předá údaje z přihlášky
Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. září 2021 prostřednictvím informačního systému
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přihláška podle věty první k opravné nebo náhradní
zkoušce praktické zkoušky se podává samostatně.
XVII.
Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se
prodlužuje do 30. září 2021.
XVIII.
Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího
jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti
o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání
standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku.
Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději
před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.
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Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před
zkušební maturitní komisí.
XIX.
Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku maturitní zkoušky
v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni,
kdy konal nebo měl konat tuto zkoušku.
XX.
Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru
vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku
šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo posledního ročníku osmiletého vzdělávacího
programu konzervatoře, výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období
2021 se zrušují, a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky.
XXI.
Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní
zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žák
posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, je na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého
pololetí vzděláván.
XXII.
Pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 platí, že termín určený ministerstvem podle § 46a
odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro odložení či opakování zkoušky nebo mimořádný termín
stanovený Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání podle § 46a odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
z důvodu bezpečnostního nebo organizačního incidentu u zkoušky konané v řádném termínu může
být určen nebo stanoven tak, aby se zkouška uskutečnila společně s mimořádným termínem
uvedeným ve výroku VI.

Odůvodnění
Obecně
1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání maturitních
zkoušek.
2. Mění se pravidlo určující, který žák bude připuštěn k maturitní zkoušce. Za běžné situace
musí žák úspěšně ukončit poslední ročník vzdělávání, případně příslušný ročník
konzervatoře, ale pro školní rok 2020/2021 se stanoví, že žák musí prospět v prvním pololetí.
S tím se pojí i možnost konat náhradní nebo opravné zkoušky z těch předmětů, ze kterých
byl žák nehodnocen nebo neprospěl v prvním pololetí, v termínu do 31. března 2021, resp.
30. června 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se pak konají formou komisionální
zkoušky.
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3. Dále se pro vybrané skupiny žáků upravuje možnost konat didaktický test v mimořádném
termínu. V souvislosti se stanovením mimořádného termínu se pak upravují některá
navazující pravidla jako je např. podávání přihlášky, žádost o přezkum atd.
4. Prodlužuje se doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
o 10 minut, v případě matematiky o 15 minut.
5. Prodlužuje se období pro konání profilové části maturitní zkoušky z 10. června 2021 do
25. června 2021 a v případě praktické zkoušky až do 27. srpna 2021. Uvedené prodloužení
umožní žákům lepší přípravu na konání maturitní zkoušky a realizaci praktické výuky, která
se z časových důvodů nemohla v době distanční výuky uskutečnit.
6. Za velmi podstatné lze z hlediska žáků považovat, že v profilové části se zkoušky z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí. Odpadne tedy písemná práce. V souvislosti s touto změnou může pak
ředitel školy upravit již vyhlášené podmínky konání zkoušky z českého jazyka a literatury
a cizího jazyka.
7. Obdobně jako při konání maturitní zkoušky v roce 2020 může ředitel školy stanovit odlišný
způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně změny formy, délky i způsobu
hodnocení. Praktickou zkoušku je možné nahradit např. maturitní prací s obhajobou před
zkušební komisí nebo písemnou zkouškou.
8. Rovněž se pro podzimní zkušební období 2021 prodlužuje období pro konání praktických
zkoušek.
9. Stanovují se pravidla pro to, kdy žák, který konal praktickou zkoušku v měsíci červenci
a srpnu 2021, přestává být žákem školy.
10. Opatření obecné povahy rovněž řeší situaci, kdy žák již započal konat maturitní zkoušku,
ale současně neprospěje na konci posledního ročníku a požádá o opakování ročníku.
11. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav
usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 (vyhlášeným pod č. 391/2020 Sb.),
a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, přičemž od té doby byl nouzový
stav opakovaně prodloužen. [A to usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108 (vyhlášeným
pod č. 439/2020 Sb.) do 20. listopadu 2020, usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020
č. 1195 (vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb.) do 12. prosince 2020, usnesením vlády ze dne
10. prosince 2020 č. 1294 (vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb.) do 23. prosince 2020, usnesením
vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 (vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb.) do 22. ledna 2021
a usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 55 (vyhlášeným pod č. 21/2021 Sb.)
do 14. února 2021.]
12. Navazujícími krizovými opatřeními byl pak mj. návazně omezován provoz škol a školských
zařízení. V současné době tak mj. platí usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021
č. 13, vyhlášené pod č. 10/2021 Sb. [jímž vláda mj. omezila s účinností ode dne 11. ledna 2021
do 22. ledna 2021 provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského
zákona, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou: „a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá a Praktická škola dvouletá, d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků
a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií
a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, g) konání zkoušek na vyšších
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13.

14.

15.
16.

17.

odborných školách za účasti nejvýše 10 osob“, s tím, že „prezenční výuka musí probíhat
v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů“], jehož účinnost byla
prodloužena do 14. února 2021 usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 56, vyhlášeným pod
č. 22/2021 Sb.
Dále je pak dalšími krizovými opatřeními omezen volný pohyb osob [viz např. usnesení vlády
České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. (s účinností
prodlouženou usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb.,
a usnesením vlády ze dne 22. ledna č. 56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.)] a shromažďování,
je omezen i provoz úřadů [viz např. usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020
č. 1379, vyhlášené pod č. 599/2020 Sb. (s účinností prodlouženou usnesením vlády ze dne
7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb., a usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021
č. 56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.) a zakázán maloobchodní prodej (viz např. usnesení
vlády České republiky ze dne 18. ledna 2021 č. 53, usnesení vlády České republiky ze
dne 22. ledna 2021 č. 57 (vyhlášené pod č. 23/2021 Sb.) apod. I nadále trvá povinnost nosit
ochranu nosu a úst (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020,
č.j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN).
Cílem všech těchto zmiňovaných krizových nebo mimořádných opatření je zejména omezit
sociální kontakty a tam, kde není možné je eliminovat, stanovit taková pravidla, aby se snížilo
riziko přenosu viru (nošení ochrany nosu a úst, udržování rozestupů atd.).
Za stávající situace nelze předjímat, kdy k ukončení nouzového stavu, popřípadě jiných
krizových nebo mimořádných opatření, na území České republiky dojde.
V důsledku omezení osobní přítomnosti žáků ve škole byli tito žáci vzděláváni dálkovým
způsobem v souladu s § 184a školského zákona, přičemž každá škola mohla přistoupit ke
vzdělávání dálkovým způsobem jinak a rovněž naplňování školního vzdělávacího programu
mohlo na každé škole probíhat v jiném kvalitativním i kvantitativním rozsahu.
Krizová a mimořádná opatření měla nepochybně dopady do vzdělávání žáků, a je tedy žádoucí
prodloužit období pro konání maturitních zkoušek a upravit pravidla jejich konání tak, aby
žákům byl dán co nejdelší časový prostor k přípravě a současně, aby podmínky jejich konání
reflektovaly stávající situaci.

K bodu I. a II.
18. Převážnou část prvního pololetí byli žáci vzděláváni distančním způsobem, během kterého
platí, že škola naplňuje rámcový a školní vzdělávací program v míře odpovídající okolnostem.
Současně i pokud by v druhém pololetí byla možná prezenční docházka žáků do škol, bude
nutné, aby např. doháněli praktické vyučování nebo obecně tu část výuky, kterou nestihli nebo
nemohli probrat v rámci distančního vzdělávání. Jiný obsah vzdělávání, který by za normálních
okolností byl obsahem druhého pololetí, školy nebudou moci z toho důvodu probrat
a částečně nebo zcela jej vypustí ze vzdělávání. Je tedy zřejmé, že i výuka v druhém pololetí
bude ovlivněna současnou situací, kdy je zejména potřeba, aby se školy zaměřily na přípravu
žáků k maturitní zkoušce. Z tohoto důvodu tedy ministerstvo rozhodlo, že k maturitní zkoušce
bude připouštěn ten, kdo prospěl v prvním pololetí posledního ročníku střední školy nebo
příslušného ročníku konzervatoře. Samozřejmě platí podmínka vyplývající ze školského zákona
a vyhlášky č. 177/2009 Sb., že aby žák mohl konat maturitní zkoušku, musí se k ní přihlásit, a to
do 1. prosince pro jarní zkušební období. Tedy všichni ti, kteří letos v jarním zkušebním období
budou maturovat, již museli podat přihlášku řediteli školy.
19. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebude mít vliv na připuštění nebo
nepřipuštění k maturitní zkoušce pro žáky maturitních ročníků v tomto školním roce ani
v následujících letech.
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20. S výše uvedeným pak úzce souvisí i speciální pravidla pro to, do kdy je možné konat náhradní
nebo opravnou zkoušku v případě, kdy žák nemohl být hodnocen nebo neprospěl. Za běžné
situace platí, že nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce června (§ 69 odst. 5 školského zákona). Opravná zkouška se v prvním
pololetí zpravidla nekoná. S ohledem na skutečnost, že maturitní zkoušku může konat žák,
který prospěl v prvním pololetí, je třeba umožnit žákům konání náhradní nebo opravné
zkoušky do začátku období pro konání maturitní zkoušky, tj. do 31. března 2021, když některé
zkoušky maturitní zkoušky se mohou konat již od 1. dubna 2021 (§ 2 odst. 4 vyhlášky
č. 177/2009 Sb.). Pokud by nedošlo k této úpravě, teoreticky by mohl být termín konání
náhradní zkoušky až po termínu pro konání některé zkoušky maturitní zkoušky, čímž by byl
popřen smysl toho, že k maturitní zkoušce může jít ten, kdo prospěl v prvním pololetí – takový
žák by totiž tuto podmínku do termínu konání maturitní zkoušky nesplnil. Určuje se tedy, že
pokud žák požádá o to, aby mohl vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března
2021, ředitel této žádosti musí vyhovět. Pokud žák uspěje, může konat maturitní zkoušku ještě
v jarním zkušebním období. Pokud žák nepožádá, může mu být termín konání opravné nebo
náhradní zkoušky stanoven až do 30. června a žák by případně konal maturitní zkoušku až
v podzimním zkušebním období.
21. Náhradní zkoušky se za běžné situace nekonají komisionálně, nicméně ministerstvo rozhodlo,
že náhradní zkouška, která je nutná pro hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021
(a tedy je nutná pro připuštění k maturitní zkoušce) se bude konat komisionálně, aby byla
zajištěna co největší objektivita.
22. I nadále platí běžná pravidla stanovená v § 69 odst. 9 školského zákona – tedy má-li žák
pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních dnů od dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, požádat o přezkoumání výsledků hodnocení.
K bodu III.
23. Z důvodu ztíženého vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje doba trvání
didaktických testů z jazyků o 10 minut, v případě didaktického testu z matematiky pak o 15
minut. Uvedené prodloužení poskytne žákům více času na vypracování didaktické testu,
přičemž podoba samotného testu se nemění. Prodloužení se nebude týkat didaktického testu
z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o specifickou nepovinnou zkoušku,
kterou si žáci vybírají zejména v případech, kdy výsledek zkoušky některé vysoké školy zahrnují
do kritérií přijímacího řízení. Neúspěšné hodnocení nepovinné zkoušky není na maturitním
vysvědčení uvedeno a nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Prodloužení
časového limitu na vypracování didaktického testu se bude týkat všech maturujících, kteří
v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní
zkoušku formou didaktického testu, včetně mimořádného termínu.
K bodu IV. a V.
24. Za běžné situace platí, že v jarním zkušebním období se koná pouze jeden řádný termín
didaktických testů. S ohledem na aktuální situaci se však určuje mimořádný termín konání
didaktický testů, který se stanovuje s dostatečným časovým odstupem od řádného termínu.
Mimořádný termín bude určen pro dvě skupiny žáků:
1. pro ty, kteří se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény kvůli tomuto
onemocnění nebudou moci účastnit řádného termínu, a dále pro
2. žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v rámci pracovní povinnosti nebo dobrovolně
vykonávali práce v opatření vyjmenovaných zařízeních v rozsahu nejméně 160 hodin a kteří při
řádném termínu v jarním zkušebním období 2021 neuspěli.
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25. Stanovení mimořádného termínu je reakcí na šíření epidemie koronaviru. V případě, že by žáci
z důvodu onemocnění koronavirem nebo z důvodu karantény, nemohli absolvovat řádný
termín, mohli by náhradní termín konat až v podzimním zkušebním období. V současné době
však nelze předvídat, kdy se koronavir přestane šířit. Znemožnění žákům odmaturovat ještě
v jarním zkušebním období by pak těmto žákům přineslo nezanedbatelné obtíže jak
v souvislosti s pokračováním ve vzdělávání na vysokých školách, tak i např. v souvislosti se
zapojením se do výkonu práce.
26. V případě druhé skupiny osob je pak hlavním smyslem stanovení mimořádného termínu
skutečnost, že tito žáci po dobu plnění pracovní povinnosti jsou omluveni z účasti na
vzdělávání. Vzhledem k pracovnímu vytížení, ať jej již vykonávají v rámci pracovní povinnosti
nebo na základě svého rozhodnutí (běžně slouží dvanáctihodinové směny), a náročnosti směn
nemají možnost se plně věnovat studiu a přípravě na maturitní zkoušku, čímž nemají stejné
podmínky pro vzdělávání jako ostatní žáci, kteří nebyli zařazeni do pracovního procesu.
27. I přesto, že v prosinci 2020 vláda plošně ukončila pracovní povinnost žáků a studentů, dochází
v současnosti k povolávání žáků k plnění pracovní povinnosti na úrovni jednotlivých krajů dle
potřeby v souladu s krizovým zákonem.
28. Pokud tito žáci neuspějí u řádného termínu, opět by za normální situace mohli opravný termín
konat až v podzimním zkušebním období. Považujeme za vhodné těmto žákům, kteří v době
nouzového stavu pracovali v nejvíce potřebných zařízeních, umožnit konání didaktických testů
v mimořádném termínu ještě v červnu 2021.
29. Současně se těmto žákům v druhé skupině z obdobných důvodů navyšuje počet opravných
termínů didaktických testů ze 2 na 3.
K bodu VI.
30. Z důvodu stanovení mimořádného termínu je potřeba určit, kdy a kde se tento termín koná.
Mimořádný termín musí být stanoven s dostatečným časovým odstupem od řádného termínu,
a to z toho důvodu, aby se jej mohli účastnit žáci, kteří v době řádného termínu onemocněli
koronavirem nebo byli v karanténě, a dále žáci, kteří u řádného termínu neuspěli, a tito tedy
měli dostatečný časový prostor na doučení se požadovaných znalostí. Termíny didaktických
testů tedy budou stanoveny na 14. – 16. června 2021.
31. Protože mimořádného termínu se bude účastnit omezený okruh žáků, není žádoucí, aby se
v tento termín konaly didaktické testy na každé škole např. jen pro jednoho žáka. Školy, ve
kterých se bude mimořádný termín konat, tak určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(dále jen „CZVV“), obdobně jako při konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním
období. Žák bude podávat přihlášku na mimořádný termín řediteli školy, ve které konal nebo
měl konat řádný termín. Ředitel školy pak předá údaje CZVV, které určí, na jaké škole žák
zkoušku koná. Pozvánku ke konání mimořádného termínu pak zašle žákovi ředitel školy, ve
které žák konal nebo měl konat řádný termín. V pozvánce pak samozřejmě bude uvedena
konkrétní škola, ve které bude žák mimořádný termín didaktického testu konat.
K bodu VII.
32. Právo žáka podat žádost o přezkum didaktického testu se samozřejmě vztahuje
i k mimořádnému termínu.
33. Lhůtu pro podání žádosti o přezkum upravenou pro termíny podle školských právních předpisů
není možné pro mimořádný termín použít. Obecná pravidla totiž umožňují podat žádost
o přezkum didaktického testu ve lhůtě 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím
právním předpisem pro konání příslušné zkoušky. V případě mimořádného termínu však žádné
takové období neexistuje, určuje se proto, že žádost se podává do 13. července 2021, což je
20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného
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v mimořádném termínu školám. Ředitel školy nejpozději v den následující po obdržení
výsledků tyto sdělí maturujícímu žákovi.
K bodu VIII. a IX.
34. Období pro konání profilových zkoušek se prodlužuje do 25. června 2021 s tím, že i nadále platí,
že konkrétní termín konání té které profilové zkoušky je na řediteli školy. V případě praktické
zkoušky se pak období prodlužuje až do 27. srpna 2021. Tím bude dána řediteli školy možnost
a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen ve druhém pololetí
předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce.
35. Rozhodnutí, kdy přesně bude žák praktickou zkoušku konat, je pak na řediteli školy, který je
nejlépe schopen posoudit, kolik času je třeba na praktickou výuku. Může se tak stát, že se tento
termín bude u jednotlivých oborů lišit. Stejně tak je to ředitel školy, který vyhodnotí potřebu
konání praktického vyučování v měsících červenci nebo srpnu zejména v závislosti na
dosavadním průběhu vzdělávání žáků příslušného oboru. Pokud ředitel školy rozhodne
o konání praktické zkoušky v červenci nebo v srpnu, stanoví rozvrhem dny, ve kterých se bude
praktické vyučování konat. V těchto dnech je žák povinen se praktického vyučování účastnit,
případně se řádně z tohoto vyučování omluvit.
36. Pokud by nedošlo k prodloužení období pro konání maturitní zkoušky, školy by neměly
možnost připravit dostatečným způsobem žáky na maturitní zkoušku a dohnat výuku tam, kde
ji nebylo možné dostatečně realizovat kvůli omezením výuky.
K bodu X. a XI.
37. Pro skupinu žáků, kteří se letos vzdělávali v posledním ročníku středního vzdělávání
a příslušného ročníku konzervatoře, a pro ty, kteří v loňském roce jako prvomaturanti již konali
maturitní zkoušku za upravených podmínek podle zákona č. 135/2020 Sb. se stanovuje, že
letošní řádný termín a případné následující opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky ze
zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk se konají pouze formou ústní zkoušky
před zkušební maturitní komisí. Zkouška se tedy pro výše uvedené skupiny žáků upravuje
obdobně jako v případě maturitní zkoušky konané v roce 2020 a její součástí není písemná
práce.
38. K uvedené úpravě se přistupuje z toho důvodu, že v letošním školním roce byli žáci po téměř
celé první pololetí vzděláváni distančně. Zúžení množství dílčích zkoušek je nezbytné proto,
aby bylo možné více zacílit vzdělávání ve 2. pololetí z hlediska přípravy na maturitní zkoušku.
Z důvodu významných omezení vzdělávání, které ovlivní i vzdělávání ve 2. pololetí, byla
významně ztížena příprava na maturitní zkoušku, a tato úprava napomůže částečnému
vyrovnání hendikepu průběhu vzdělávání v tomto školním roce.
39. Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona 7 měsíců před konáním maturitní
zkoušky stanovil povinné a nepovinné zkoušky, jejich formu, témata apod. V případě
zkušebního předmětu český jazyk a literatura také stanovil seznam literárních děl pro ústní
zkoušku z českého jazyka a literatury a v případě zkušebního předmětu cizí jazyk stanovil
témata pro ústní zkoušku. Protože však tímto opatřením obecné povahy dochází ke změně
těchto zkoušek, může nastat případ, kdy ředitel školy vyhodnotí, že je třeba již dříve vyhlášené
podmínky upravit. Z tohoto důvodu se řediteli školy umožňuje, aby seznam literárních děl
i témata upravil a vyhlásil nově do 15. února 2021. Pokud by uvedené nebylo možné, ředitel
školy by musel ponechat pravidla pro český jazyk a literaturu a cizí jazyk v podobě, kdy
předpokládal, že se zkouška bude skládat i z písemné práce.
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K bodu XII.
40. Obdobně jako v loňském školním roce se umožňuje v případě praktické zkoušky upravit
pravidla jejího konání nebo hodnocení, případně ředitel školy může zcela změnit formu dané
zkoušky (místo praktické zkoušky může zvolit například vypracování maturitní práce
s obhajobou či písemnou zkoušku). V souvislosti s distančním vzděláváním mohla nastat
situace, kdy školy nemusely stejným způsobem, jak jsou zvyklé, stihnout probrat veškeré učivo,
a je proto na zvážení ředitele školy, zda příslušné znalosti žáka není vhodnější ověřit jinou
formou, případně upravit pravidla konání v závislosti na konkrétní situaci (typicky např. změnit
místo a způsob konání, pokud by z důvodu krizových či mimořádných opatření nebylo možné
její konání na pracovišti právnické nebo fyzické osoby apod.).
K bodu XIII.
41. Stanovuje se, že pokud ředitel školy upraví již vyhlášené podmínky konání profilových zkoušek,
pak tak musí učinit zveřejněním na internetových stránkách školy do 15. února 2021 a zároveň
s nimi seznámit žáky. Přitom je žádoucí, aby žáci měli informace o podobě maturitní zkoušky
co nejdříve a mohli se co nejdříve začít připravovat.
K bodu XIV.
42. Zkracuje se termín pro určení zadání maturitní práce a určení vedoucího maturitní práce. Za
běžných okolností se uvedené stanovuje nejpozději 4 měsíce před konáním maturitní práce.
Pro letošní školní rok se navrhuje určit zadání maturitní práce 3 měsíce před jejím konáním.
S ohledem na skutečnost, že ředitel školy může do 15. února 2021 upravit podmínky konání
praktické zkoušky, může i dokonce praktickou zkoušku nahradit maturitní prací s obhajobou
před zkušební komisí, je nutné z časových důvodů zkrátit čas na její vypracování. Pokud
bychom nezkrátili toto období, žák by konal obhajobu maturitní práce až v úplném konci
posunutého období pro konání profilových zkoušek, nebo by obhajobu ani nestihl.
K bodu XV.
43. Protože výrokem VIII. se prodlužuje období pro konání praktické zkoušky až do 27. srpna 2021,
je třeba upravit i termín pro podání žádosti o přezkum této zkoušky. Za běžné situace platí, že
žák může podat žádost o přezkum do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím
právním předpisem pro konání příslušné maturitní zkoušky. V případě termínu v červenci nebo
srpnu však žádný právním předpis nestanovuje období pro konání příslušné zkoušky. Bylo tedy
třeba určit lhůtu, do kdy může žák podat žádost o přezkum, a to sice do 20 dnů ode dne konání
této zkoušky. Pokud by nebyla tato pravidla stanovena, nebylo by zřejmé, do kdy může žák
o přezkum praktické zkoušky krajský úřad požádat.
K bodu XVI.
44. S ohledem na skutečnost, že se prodlužuje období, ve kterém lze konat praktickou zkoušku až
do 27. srpna 2021, je také třeba stanovit termín pro podání přihlášky k případné opravné nebo
náhradní zkoušce konané v podzimním zkušebním období 2021, v případech, kdy v jarním
zkušebním období byl termín konání stanoven v měsících červenci a srpnu. Za běžné situace
totiž platí, že všechny profilové zkoušky tedy včetně praktické zkoušky se konají do 10. června
2021 a přihláška ke všem opravným nebo náhradním zkouškám se podává jednotně do
25. června 2021. Pro přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce z praktické zkoušky se tak
stanovuje, že přihlášku lze podat do 4 dnů ode dne, kdy praktická zkouška byla nebo měla být
konána. Současně se stanovuje, že pokud byl v jarním zkušebním období 2021 termín
v červenci a srpnu, podává se přihláška k opravné nebo náhradní zkoušce samostatně, tj. žák
do 30. června 2021 podá přihlášku ke všem ostatním zkouškám, a pokud neuspěje nebo se
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omluví z termínu praktické zkoušky v červenci nebo srpnu, podá další přihlášku pouze k této
zkoušce. Pokud by nebyla tato pravidla stanovena, nebylo by zřejmé, do kdy má žák podat
přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce z praktické zkoušky. Je přitom důležité, aby školy
co nejdříve věděly, kolik osob se bude v podzimním zkušebním období účastnit opravné nebo
náhradní zkoušky.
K bodu XVII.
45. S prodloužením období pro konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 do
27. srpna 2021 souvisí i prodloužení termínu pro konání této zkoušky v podzimním zkušebním
období. Běžně lze profilové zkoušky konat do 20. září, nyní se tento termín prodlužuje do
30. září 2021. V praxi by totiž mohla nastat situace, kdy by osoba konala praktickou zkoušku ke
konci srpna a následně by do 20. září měla konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Mezi
původním a novým termínem by tak mohlo být velmi málo času. Z tohoto důvodu dochází
k prodloužení zkušebního období v podzimním zkušebním období 2021, ale pouze pro
praktickou zkoušku, když u ostatních zkoušek platí, že tyto se konají do 25. června 2021, a není
tedy důvod prodlužovat i pro tyto ostatní zkoušky i podzimní zkušební období.
K bodu XVIII.
46. Ministerstvo získalo poznatky o tom, že v letošním školním roce by vlivem pandemie
koronaviru mohl být problém s vydáváním certifikátů prokazujících úspěšné vykonání
standardizované zkoušky z cizího jazyka. Žák přitom za běžných okolností musí tento certifikát
doložit do 31. března 2021 (§ 81 odst. 7 školského zákona ve spojení s § 19a odst. 3 vyhlášky
č. 177/2009 Sb.). Pro jarní zkušební období 2021 ministerstvo určilo, že spolu s žádostí
o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem je dostačující, když žák (žadatel)
přiloží jakýkoliv doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný
příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Žák však bude muset samotný doklad
(certifikát) dodat do dne předcházejícímu dni zahájení ústních zkoušek z cizího jazyka, pokud
samotný doklad žák v tomto termínu nedodá, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před maturitní
komisí.
47. Pokud by nedošlo k této úpravě, mohly by v praxi nastávat problémy s předběžným uznáváním
jiného dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky, ředitelé školy by neměli právní
oporu a jistotu v tom, co mohou považovat za doklad, na základě kterého bude žákovi zkouška
z cizího jazyka uznána, a každá škola by mohla zvolit jiný přístup, což není žádoucí. Důvodem
je zejména to, že jazykové zkoušky v době epidemie koronaviru nemohly být určitou dobu
realizovány a v rámci posunutých termínů k jejich vykonání zbývá menší časový prostor na
vystavení a podepsání standardního dokladu opatřeného ochrannými bezpečnostními prvky
příslušné instituce.
K bodu XIX.
48. S ohledem na prodloužení období, ve kterém lze konat praktickou zkoušku maturitní zkoušky,
je třeba upravit i pravidla, kdy žák přestává být žákem školy. Právní úprava počítá s tím, že žák
koná maturitní zkoušku až do měsíce června. Základní pravidlo, tj. „Žák přestává být žákem
školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu
nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu (tj. až do měsíce června), přestává být
žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.“ (§ 81 odst. 11 školského
zákona) zůstává stejné. Nezáleží tedy, zda bude žák konat maturitní zkoušku v červnu nebo
později. Pokud však bude mít žák řádný termín pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky
v souladu s opatřením obecné povahy až později (tj. v měsíci červenci a srpnu), pak je žákem
školy do dne následujícího po dni, kdy konal nebo měl konat praktickou zkoušku. Pokud by
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nedošlo k této úpravě, pak by nastala situace, kdy by žák přestal být žákem školy v červnu
a současně by až později měl konat poslední zkoušku maturitní zkoušky.
K bodu XX.
49. S ohledem na skutečnost, že pro školní rok 2020/2021 se stanovuje zvláštní pravidlo, že
k maturitní zkoušce bude připuštěn žák, který prospěl v prvním pololetí, může v praxi nastat
situace, kdy žák sice bude připouštěn k maturitní zkoušce, ale na konci posledního ročníku
neprospěje a bude chtít poslední ročník opakovat. V takovém případě se stanovuje, že pokud
ředitel školy žádosti žáka o opakování ročníku vyhoví dle stávající platné legislativy, důsledkem
je, že případné již vykonané zkoušky či části maturitní zkoušky se anulují a žákovi nevzniká
právo na konání opravného nebo náhradního termínu v budoucnu. V případě, že by nedošlo
k této úpravě, mohlo by v praxi dojít k tomu, že žák by mohl konat opravné nebo náhradní
zkoušky v budoucnu a současně by mu vznikl nárok na konání maturitní zkoušky v příštím roce
(pokud by úspěšně ukončil opakovaný poslední ročník). Maturitní zkoušku by tak skládal dvojí,
což není žádoucí ani důvodné. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda podá žádost o opakování
ročníku, která se však, pokud jí ředitel vyhoví, pojí s uvedenými důsledky.
K bodu XXI.
50. Z objektivních příčin spojených s epidemií koronaviru, kdy žáci nebyli po převážnou část
prvního pololetí osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, je zřejmé, že
nemuselo dojít k naplnění rámcového nebo školního vzdělávacího programu. Školy se
v druhém pololetí školního roku mohou (respektive mají) soustředit na přípravu žáků na
maturitní zkoušku. Ministerstvo tedy určuje, že na vysvědčení pak budou žáci hodnoceni jen
z těch předmětů, ze kterých byli vzděláváni. Uvedené však nevylučuje, aby žáci byli hodnoceni
ze všech předmětů, záleží vždy na tom, jak škola organizuje vzdělávání v této mimořádné
situaci. Připouští se však ta alternativa, že ve druhém pololetí neprobíhá standardní rozsah
vzdělávání.
K bodu XXII.
51. V případě, že by v průběhu řádného termínu konání společné části maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období došlo k bezpečnostnímu nebo organizačnímu incidentu, např. k prolomení
zkušebního tajemství, pak by se pro konání odložené nebo opravné zkoušky nebo konání
mimořádného termínu zkoušky využil tímto opatřením obecné povahy stanovený mimořádný
termín konání společné části v jarním zkušebním období. Příprava a výroba zkušební
dokumentace je velmi náročný a nákladný proces a pro jeden zkušební termín se musí využít
vždy nová sada. Tímto sloučením termínů dojde (nastane-li organizační nebo bezpečnostní
incident) k úspoře celé jedné zkušební dokumentace společné části a ke zmírnění nákladů na
realizaci dalšího zkušebního termínu. Tento mimořádný zkušební termín se koná pouze o něco
málo později, než předpokládá standardně vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 46a (bezodkladně
respektive 30 dní). Případné konání termínů bez tohoto opatření – tedy časově blízko sebe by
nadto přineslo, mimo zmíněných neúčelných nákladů, také organizační potíže jak na straně
CZVV, tak na straně dotčených škol.
Účinnost
52. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 184a odst. 5 školského zákona dnem
vyvěšení na úřední desce.
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Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Digitálně podepsal

Robert Plaga
Ing. Robert Ing.
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