
Harmonogram pro maturanty ve školním roce 2020/2021 

 

duben do 30. 4. 2021 Žák písemně informuje ředitele školy, že bude konat dobrovolnou 
ústní zkoušku z ČJL, AJ/FJ/NJ. Platí jen pro žáky, kteří chtějí konat 
profilovou (ústní) MZ z ČJL, AJ/FJ/NJ dobrovolně 

do 30. 4. 2021 Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl - jarní zkušební období). 
Platí jen pro žáky, kteří budou konat profilovou (ústní) MZ z ČJL 
dobrovolně 

30. 4. 2021 Ukončení klasifikace a konec docházky ve všech předmětech, ze 
kterých daný žák nematuruje 

květen 18. 5. 2021 Uzavření klasifikace ve všech předmětech, ze kterých daný žák 
maturuje 

21. 5. 2021 Konec II. pololetí, docházky a předání závěrečného vysvědčení 
školního roku 2020/2021 

24.-26. 5. 2021 Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy – řádný termín 

27.-31. 5. 2021 Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému 
termínu didaktických testů (do 3 pracovních dnů od konání příslušné 
zkoušky) 

31. 5.-4. 6. 2021 Svatý týden pro maturanty 

červen 7. 6. 2021 Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů 

7.-9. 6. 2021 Období konání ústní profilové (školní) části maturitní zkoušky 

18. 6. 2021 Předávání maturitního vysvědčení 

28. 6. 2021 Mimořádný termín ústních maturitních zkoušek (případ karantény, 
onemocnění COVID-19) 

červenec 7.-9. 7. 2021 Mimořádný termín didaktických testů na spádových školách 

19. 7. 2021 Mimořádný termín didaktických testů - zpřístupnění výsledků 
didaktických testů 

23. 7. 2021 Přihlašování ke zkouškám profilové (školní) části maturitní zkoušky 
(včetně opravné a náhradní zkoušky) i společné části maturitní 
zkoušky pro podzimní zkušební období 

srpen 27. 8. 2021 Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl  - podzimní zkušební 
období. Platí jen pro žáky, kteří budou konat profilovou (ústní) MZ 
z ČJL dobrovolně 

září 1.-3. 9. 2021 Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy – podzimní 
zkušební období 

1.-20. 9. 2021 Období konání ústní profilové (školní) části maturitní zkoušky – 
podzimní zkušební období 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Společná (státní) část MZ 

Jarní zkušební období – řádný termín společné části /didaktické testy/: 

Didaktické testy společné části se budou konat od pondělí 24. května do středy 26. května 2021. 

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 

24. května 2021  Matematika  8:00 135 min. 

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

25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min. 

26. května 2021    Matematika rozšiřující  8:00 150 min. 

26. května 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

26. května 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 

Mimořádný termín společné části MZ: 

Mimořádný termín společné části MZ - didaktické testy jsou stanoveny na dny od středy 7. července 
do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách určených CZVV. 

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 

7. července 2021  Matematika  9:00 135 min. 

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

8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min. 

9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut 

9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 


