
Aktuální informace ke konání maturitních zkoušek 

 

V pondělí 23.3.2020 ministr školství, mládeže a tělovýchovy sdělil připravované úpravy konání 
maturitních zkoušek. Níže uvedené úpravy byly schváleny vládou, parlamentem ČR a vyšly dne 
27.3.2020 ve sbírce zákonů (zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020). 
 
 
Na základě uveřejněných informací dojde ke zrušení konání písemné práce z Českého jazyka a 
literatury (měla se konat 8.4.2020) a ke zrušení konání písemné práce z Anglického jazyka (měla se 
konat 30.4.2020). Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a zrušení výuky ve školách nebude 
v průběhu dubna 2020 v plánovaných termínech probíhat Praktická zkouška z odborných předmětů 
(PZOP). Stejně tak se momentálně ruší termín konání didaktických testů, které se měly konat 
4.5.2020 a 5.5.2020. 
 
Dle připravovaných úprav konání maturitních zkoušek budou maturitní zkoušky probíhat nejdříve 
21 dnů po znovuotevření středních škol – pokud k této situaci dojde do 1.6.2020. V takové případě 
nebudou součástí maturitních zkoušek písemné práce z Českého jazyka a literatury (ČJL) a 
Anglického jazyka (AJ). Ve společné části maturitní zkoušky budou konány didaktické testy (ČJL  a dle 
volby na přihlášce AJ nebo M) a ústní zkoušky (ČJL a AJ). Profilová část maturitní zkoušky bude 
obsahovat 3 povinné zkoušky: PZOP, TZOP I. A TZOP II. Termíny konání zkoušek společné části a 
profilové části maturitní zkoušky budou stanoveny v závislosti na termínu znovuotevření středních 
škol, což by mělo být v polovině května 2020. 

 
V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve 
škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo (ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona) je žákem 
posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní 
zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten kdo podal přihlášku k opravné 
zkoušce. Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou 
obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to 
průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen.  
 
Pro přípravu na konání didaktických testů doporučuji procházet testy z předchozích zkušebních období: 

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi 
 
 
V případě zveřejnění dalších informací ke konání maturitních zkoušek Vás budu bezprostředně o těchto 
změnách informovat. 
 
V případě dalších dotazů volejte na číslo 733 615 476. 
 
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy  
 

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

