
Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu 2021 

Vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro maturitní ročníky 

(vychází z Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1) 

 

1. Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021 

• Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů 

DT Český jazyk: celkový časový limit 85 minut 

DT cizí jazyk: celkový časový limit 110 minut 

DT matematika: celkový časový limit 135 minut 

• Mimořádný termín pro konání DT pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci 

COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu (žák prokazatelně doloží důvody 

nepřítomnosti). 

• Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny. 

 

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

• K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního 

roku. 

• Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 žák navštěvuje povinně předměty           

(a semináře), z nichž bude skládat maturitní zkoušku (podle předmětů 

uvedených v přihlášce k MZ). 

• NEmaturitní předměty (žák si zvolí jednu z níže uvedených variant): 

- 1. varianta: ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 nemusí žák tyto navštěvovat 

Klasifikace: V souladu s ustanovením bodu XXI metodického pokynu MŠMT 

v takovém případě platí: 

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního 

vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře nebo žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího 

programu konzervatoře, je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého 

pololetí vzděláván. 

 



- 2. varianta: ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 může dobrovolně dále 

navštěvovat 

Klasifikace: po dohodě s vyučujícím tvoří základ klasifikace hodnocení za I. 

pololetí, dále případně práce a aktivita v hodině v souladu s klasifikačním 

řádem školy, tzn. známku lze i zlepšit oproti I. pololetí (např. ústní zkoušení, 

písemné zkoušení, vytvoření samostatné práce podle zadání vyučujícího 

apod.) 

 

• Časová dotace všech navštěvovaných předmětů je stanovena pro distanční i 

prezenční výuku plným rozsahem řádného rozvrhu. 

• Celkové hodnocení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení 

navštěvovaných vyučovacích předmětů. 

• Pravidla pro hodnocení předmětů za 2. pololetí se nemění (viz školní řád). 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 
 
V Českých Budějovicích dne 1. 2. 2021 


