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Č. j.: 48/2021/GŽ/ŘED 
 
V Žamberku 9. 2. 2021 

 

Úprava podoby maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, 
na základě Opatření obecné povahy, vydaného MŠMT dne 29. 1. 2021 

(Č. j.: MSMT-3267/2021-1) 
 
Každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021, bude připuštěn k maturitní zkoušce v jarním 
zkušebním období. 

 
Úprava společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

 
Didaktické testy (DT) proběhnou v termínech 3. – 5. května 2021 (dle zveřejněného JZS). 
Je stanoven i mimořádný termín konání DT pro maturanty, kteří se z vážných důvodů (karanténa nebo nemoc 
Covid 19) nemohli dostavit k řádnému termínu DT, a to ve dnech 14. – 16. června 2021. 
 
U DT se prodlužuje časový limit:  

- Český jazyk a literatura ze 75 minut na 85 minut 
- Cizí jazyk ze 100 minut na 110 minut (40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující 

čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) 
- Matematika ze 120 minut na 135 minut (i matematika rozšiřující) 

 
 

Úprava zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 
 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se nekonají! 
V profilové části maturitní zkoušky maturant koná zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
 
- český jazyk a literatura (ÚZ) – ústní zkouška, 20 minut na přípravu + 15 minut zkoušení. K ústní zkoušce žák 

předkládá vlastní seznam literatury, který bude obsahovat 20 děl, kritéria pro jeho sestavení jsou uvedena 
v maturitním seznamu literárních děl. Maturitní seznam literárních děl zůstává beze změny. 

- anglický jazyk (ÚZ) – ústní zkouška, 20 minut na přípravu + 15 minut zkoušení 

- německý jazyk (ÚZ) – ústní zkouška, 20 minut na přípravu + 15 minut zkoušení 

Počet pracovních listů: 25 v každém z cizích jazyků – nabídka je zveřejněna na webových stránkách školy 
www.gyz.cz, v sekci Maturita. 
 
Ostatní zkoušky v profilové části zůstávají beze změny. 

 
 
 

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy 
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