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Datum:   30. března 2021 

 

 

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021  

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a Opatřením obecné 
povahy MŠMT č. j. MŠMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 jsou stanoveny níže uvedené termíny pro konání 
maturitních zkoušek v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021. 

30. 4. 2021 Odevzdání seznamu maturitní četby (Český jazyk a literatura) 

30. 4. 2021 Přihlášení/nepřihlášení k nepovinné ústní zkoušce profilová části maturitní zkoušky 

30. 4. 2021 Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

14. 5. 2021   do 12:00 hodin Uzavření klasifikace za II. pololetí školního roku 2020/2021 (4.A, 4.B, Ok) 

19. 5. 2021  Předávání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2020/2021 (4.A, 4.B, Ok) 

20. - 21. 5. 2021 „Přípravný týden - 1. část“, 2 dny volna před ústními zkouškami profilové části maturitní zkoušky 

24. 5. 2021   (8:00 - 10:35) Didaktický test z Matematiky (společná část maturitní zkoušky) 

24. 5. 2021   (13:30 - 15:50) Didaktický test z Anglického jazyka (společná část maturitní zkoušky) 

25. 5. 2021   (8:00 - 9:45) Didaktický test z Českého jazyka a literatury (společná část maturitní zkoušky) 

26. 5. 2021   (8:00 - 10:50) Didaktický test z Matematiky+ (společná část maturitní zkoušky) 

26. 5. 2021   (13:30 - 15:20) Didaktický test z Německého jazyka (společná část maturitní zkoušky) 

26. 5. 2021   (13:30 - 15:20) Didaktický test z Ruského jazyka (společná část maturitní zkoušky) 

26. 5. 2021   (13:30 - 15:20) Didaktický test z Francouzského jazyka (společná část maturitní zkoušky) 

27. - 28. 5. 2021, 31. 5. 2021 „Přípravný týden - 2. část“, 3 dny volna před ústními zkouškami profilové části maturitní zkoušky 

1. - 4. 6. 2021 Profilová část maturitní zkoušky 

7. 6. 2021 Zpřístupnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky (CERMAT) 
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