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Pokyny k organizaci maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., 

následnými  novelizacemi a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o ukončování studia ve středních 

školách. 

Jarní zkušební období 

září 2020:  

- zveřejnění školního seznamu literárních děl 

 

říjen 2020:  

- zveřejnění témat pro zpracování školních zkušebních  
            úloh z cizího jazyka 

- zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek  
            profilové části maturitní zkoušky 

- zveřejnění závazných podmínek pro zpracování  
            maturitní práce s obhajobou a kritérií hodnocení MP 

  

16. listopad – 1. prosinec 2020 

- termín pro podání přihlášky k MZ 
            (včetně doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek)  

 

březen 2021:  

- odevzdání žákovského seznamu 20 literárních děl  

- seznámení žáků s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek 

- jmenování místopředsedy, zadavatelů a členů zkušební komise  

 

duben 2021 

- 13. 4. 2021: písemná práce z českého jazyka a literatury 

- 14. 4. 2021: písemná práce z cizího jazyka 

- 28. 4. 2021: ukončení klasifikace maturitních ročníků 

- 28. 4. 2021: pedagogická rada maturitních ročníků 

- 29. 4. – 30. 4. 2021: praktická zkouška z odborných předmětů 
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květen 2021 

- 3. 5. – 7. 5. 2021: didaktické testy z ČJL, ANJ, MAT 

- 10. 5. – 14. 5. 2021: studijní volno 
 

 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY + OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ  

- 19. 5. 2021: DSP 2: stavební provoz 

- 20. 5. 2021: DSP 2: dřevařská a nábytkářská výroba  

 

Podzimní zkušební období 

červen 2021:  

- odevzdání žákovského seznamu 20 literárních děl  

- 10. – 25. června 2021 

termín pro podání přihlášky k MZ 

            (včetně doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek)  

 září 2021: 

- 1. – 10. 9. 2021 PÍSEMNÉ PRÁCE + DIDAKTICKÉ TESTY 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY + OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ 

- 15. 9. 2021: DSP 2: SP + DNV 
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