Časový harmonogram pro maturitní zkoušky školního roku 2020/2021
(vychází z Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021, č.j. MSMT-7011/2021-1
ze dne 10. 3. 2021)

březen

do 22. 3. 2021
nejpozději do
22. 3. 2021 12:00

do 31. 3. 2021

duben

21. - 22. 4. 2021
23. 4. 2021

Žák odevzdá do sekretariátu ředitele školy maturitní práci
s obhajobou.
Žák sdělí škole, zda bude konat nepovinnou ústní zkoušku z českého
jazyka a literatury nebo cizího jazyka – formou odpovědi na školní
online dotazník.
Konání opravné nebo náhradní zkoušky – komisionální
(pokud žák podal žádost o konání zkoušky do 26. 2. 2021).
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období),
pokud se rozhodl konat profilovou - ústní MZ z ČJL. Neplatí pro
uchazeče, kteří konají opravnou zkoušku.
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky (jarní zkušební
období).
Online zpřístupnění posudků maturitní práce.

květen

10. 5. 2021
12. 5. 2021
14. 5. 2021
17. – 21. 5. 2021
24. - 26. 5. 2021

Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 2020/2021.
Pedagogická rada, hodnocení 4. ročníků.
Ukončení vzdělávání ve 2. pololetí. Předání vysvědčení.
Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky.
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy; nepovinná
zkouška Matematika rozšiřující.

červen

1. 6. – 4. 6. 2021

4. A, 4. D – maturitní zkouška – profilová část (tj. ústní zkouška +
maturitní práce a její obhajoba 4. A)
4. E, 4. F – maturitní zkouška – profilová část (tj. ústní zkouška +
maturitní práce a její obhajoba 4. F)
Mimořádný termín (jarní zkušební období) konání DT pro žáky, kteří
se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k
řádnému termínu konání DT.
 K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě
prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný
způsob může být po dohodě s ředitelem školy považována i
e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického
podpisu.
 Žák prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky
se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění
COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto
onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od
konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se
může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na
povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

7. 6. – 11. 6. 2021
červenec

7. – 9. 7. 2021
(ve spádových
školách)

Zpracovala: Marie Benešová, ZŘ
V Praze dne 15. 3. 2021
Mgr. Luboš Bauer v. r.
ředitel školy

