
SPOLEČNÁ ČÁST MZK 

 

➢ NOVĚ – NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH TERMÍNŮ DT 

o Prvomaturantům, kteří se ve školním roce 2020/21 přihlásili do 1. 12. 2020 k DT pro jarní 

zkušební období 2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho 

řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné termíny. 

o Ostatní osoby, které se přihlásily k vykonání DT pro jarní zkušební období 2021 do 1. 12. 2020, 

se počet opravných termínů navyšuje o jeden. 

o Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. 

o Toto opatření se týká i těch, kteří se přihlásí ke zkouškám formou DT i pro podzimní zkušební 

období. 

 

➢ Mimořádný termín konání DT – 7. – 9. července 2021 

o 7. 7. 2021 (středa) – matematika, anglický jazyk 

o 8. 7. 2021 (čtvrtek) – český jazyk a literatura 

o 9. 7. 2021 (pátek) – německý a ruský jazyk 

o Kdo může konat: 

▪ ten, kdo podal přihlášku do 1. 12. 2020 ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky 

společné části MZK pro jarní zkušební období 2021, 

▪ ten, kdo se v souladu se ŠZ z konání řádného termínu DT řádně omluvil, 

▪ ten, kdo nevykonal DT v řádném termínu úspěšně 

o K mimořádnému termínu není nutné podávat přihlášku – přihlášení proběhne automaticky. 

Netýká se žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZK (zařazených do skupin 2 

a 3, s upravenou zkušební dokumentací, neboť ti musí svůj záměr konat DT na spádové škole 

potvrdit písemně řediteli školy do 2 dnů od obdržení výsledku 

o DT v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve 

spolupráci s krajskými úřady. 

o Zpřístupnění výsledků DT mimořádného termínu pro ŘŠ 19. 7. 2021. Nejpozději následující 

den bude oznámeno žákům. 

 

➢ Podání případné žádosti o přezkum DT: 

o v řádném termínu do 28. června 2021 

o v mimořádném termínu do 9. srpna 2021 

PROFILOVÁ ČÁST MZK 

➢ NOVĚ – PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH TERMÍNŮ  

o Žáku, který je ve školním roce 2020/21 žákem posledního ročníku vzdělávání  se navyšuje 

počet termínů pro vykonání praktické zkoušky z jednoho řádného a dvou opravných na jeden 

řádný a tři opravné termíny. 

o Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. 

o Ostatní osoby, které se přihlásily k vykonání praktické zkoušky pro jarní zkušební období 2021 

do 1. 12. 2020, nebo osoby, které se přihlásí k vykonání praktické zkoušky pro podzimní 

zkušební období 2021, se počet opravných termínů navyšuje o jeden. 

 

➢ Mimořádný termín konání opravného nebo náhradního termínu praktické zkoušky 

o Kdo může konat: 

▪ ten, kdo podal přihlášku do 1. 12. 2020 ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky 

společné části MZK pro jarní zkušební období 2021, 

▪ ten, kdo se v souladu se ŠZ z konání řádného termínu řádně omluvil, 

▪ ten, kdo nevykonal praktickou zkoušku v řádném termínu úspěšně 

o Mimořádný termín konání opravného nebo náhradního termínu praktické zkoušky je 

stanoven na 1. – 2. července 2021. 



o K mimořádnému termínu konání praktické zkoušky je NUTNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU ŘŠ, a to do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky žák dozvěděl od předsedy zkušební 

maturitní komise. 

➢ Podání případné žádosti o přezkum průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo o přezkoumání 

rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky – do 12. srpna 2021 příslušnému krajskému úřadu 

 

➢ Přihlášky ke zkouškám společné části k podzimnímu termínu do 23. července 2021. 

➢ Přihlášky k profilové části MZK pro podzimní termín do 30. 7. 2021. 


