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ZMĚNY V REALIZACI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

PRO JARO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

  

Obecné informace 

1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech 

ve dnech 3. – 5. května 2021.  

2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka  

a literatury a u   cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.  

Konkrétně  

 u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,  

 u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení 

ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková 

kompetence),  

 u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 

120 minut na 135 minut.  

Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech maturujících, kteří  

v jarním a  podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní 

zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.  

 

3. Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním 

roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a  

 z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu 

konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který 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 dnů od konání příslušné zkoušky omluví 

řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 

2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ, nebo  
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 DT v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali 

nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek  

a v rozsahu stanoveném níže. Žák se přihlásí ke konání neúspěšně vykonaného DT 

po zpřístupnění výsledků CZVV školám, nejpozději do 18. května 2021, k žádosti 

přiloží řediteli školy potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo 

potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby obsahující rozsah 

odpracovaných hodin. Pro tyto žáky je mimořádný termín z povahy věci opravným 

termínem, a platí tak pouze pro povinné zkoušky společné části MZ.  

 

Podpora žáků, kteří byli žáky denní formy vzdělávání posledního ročníku vzdělávání ve 

školním roce 2020/2021 a zároveň plnili nebo i nadále plní nařízenou pracovní povinnost 

či pomáhali nebo i nadále pomáhají dobrovolně (ať už ve formě DPP, DPČ nebo bez 

nároku na odměnu) v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální služby. Těmto 

žákům bude navýšen počet opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou 

didaktického testu, a to z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden 

řádný termín a tři opravné termíny.  

Dále jim bude umožněno konat první opravný termín v rámci vyhlášeného 

mimořádného termínu DT ještě v jarním zkušebním období i v případě, že nevykonají 

úspěšně některý didaktický test v řádném termínu. V případě, že se žák k vykonání 

opravného termínu nepřihlásí již pro mimořádný termín v červnu 2021, může všechny 

tři opravné termíny využít do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 

vzdělávání.  

Toto opatření se bude vztahovat na žáky, kterým byla v období od 12. října 2020 do dne 

konání zkoušky nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona a odpracovali 

minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží potvrzením vydaným tím, kdo pracovní 

povinnost uložil. A dále těm, kteří dobrovolně pracovali ve stejných zařízeních  

a potvrzení o odpracované době jim vydá dané zařízení. 
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K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal 

přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 ředitelce školy a který prospěl  

v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu  

v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude 

umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 

konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit 

praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 1. dubna 2021). Pokud žák 

opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve 

výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021. 

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení 

předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. Rozhodnutí o „nevyučovaných“ 

předmětech ponecháno MŠMT v kompetenci ředitele/ky školy.  

Pravidla pro hodnocení vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se 

nemění.  

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním 

vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Pokud 

toto pravidlo není možné dodržet z důvodu neukončeného praktického vyučování nutného pro 

vykonání praktické zkoušky, pak se v tomto případě posunuje termín předání vysvědčení 

žákům na poslední den školního vyučování. Období školního vyučování bude těmto žákům 

posunuto až do dne předcházejícího před dnem konání praktické zkoušky. U předmětů, které 

byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm 

prospěchu proškrtnuta. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně 

vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v 

řádném nebo mimořádném termínu, je žákem školy do 30. června 2021. Výjimku z 

uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitelky školy konat praktickou zkoušku až po 

30. červnu 2021. V takovém případě bude žák žákem školy do data konání praktické zkoušky 

včetně, ať už ji vykoná úspěšně nebo neúspěšně (nejpozději však do 27. srpna 2021). 
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1. Povinné zkoušky profilové části  

 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka  

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do 

profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků 

konat pouze ústní zkouška. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky 

posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním 

zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení  

k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani  

v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny 

profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující 

opravné a náhradní termíny. Ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se  

v podzimním zkušebním období 2020 konat v rámci náhradní nebo opravné zkoušky 

písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním zkušebním období 2021 (tj. za 

předpokladu, že v jejich řádném termínu konání maturitní zkoušky byla písemná práce  

z českého jazyka a literatury a cizího jazyka povinnou součástí zkoušky společné nebo 

profilové části). 

 

Praktická zkouška z předmětu OSN 

 

Řediteli/ce školy je MŠMT umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických 

zkoušek, změnu formy, délky i způsobu hodnocení.  

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury  

Obsahově nezměněné sdělení od data předchozího vydání 23. 10. 2020 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

 

Ředitel/ka školy určil/a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného 

oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel/ka školy 

stanovil/a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam 

literárních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Vše na odkazu 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/  

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
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Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 

literárních děl v počtu stanoveném ředitelem/kou školy; nejnižší počet literárních děl  

v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli/ce školy nebo jím pověřené osobě 

do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. 

června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního 

listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke 

stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam 

literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu 

literárních děl pro daný obor vzdělání. 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka 

Obsahově nezměněné sdělení od data předchozího vydání 23. 10. 2020 

(pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/  

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

 

Ředitel/ka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/ 

Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek 

konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky  

č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové části v letech 

předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí musí být monotematické.  

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů 

vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M (zdravotnický asistent) je 

součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke 

vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
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Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava  

k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele/ky školy). Ústní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

Další povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou z těchto odborných předmětů:   

 

Ošetřování nemocných 

Zkouška z předmětu ošetřování nemocných se koná formou praktické zkoušky v trvání            

7 hodin ve zdravotnickém zařízení. Z důvodu ochrany soukromí pacienta je neveřejná.   

Žák realizuje jednodenní praktickou zkoušku pod odborným dohledem zdravotnických 

pracovníků a maturitní komise. Ošetřovatelské intervence musí být v souladu s dovednostmi 

osvojovanými v předmětu ošetřovatelství a se znalostmi z ostatních odborných předmětů.   

 

Ošetřovatelství 

Zkouška z předmětu ošetřovatelství se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

2. Nepovinné zkoušky profilové části   

Žák má možnost volit si nepovinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:  

 

Psychologie a komunikace 

Zkouška z předmětu psychologie a komunikace se koná ústní formou. Žák losuje jedno         

z níže uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle            

15 minut. V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

Somatologie 

Zkouška z předmětu somatologie se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže uvedených 

témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

 



SZŠ a VOŠ 
zdravotnická 
Liberec, p. o. 

FORMULÁŘ SCHVÁLENÁ TÉMATA MZ, ZAZ, ABS Číslo_Verze 
dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: 

ZŘŠ 02. 09. 2013 ŘŠ F28_01 

 

Tisk:03/02/2021  7/7 
 

Přírodovědný základ  

Zkouška z předmětu přírodovědný základ se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

Nepovinné zkoušky si může žák volit nejvýše 2.   

 

3. Termíny zkoušek 

Zkoušky povinné a nepovinné části profilové maturitní zkoušky se konají v jarním                           

a podzimním zkušebním období školního roku 2020/2021. Pro jarní období je to v době 

měsíce května, nejdříve však 02. 05. 2021. Pro podzimní období se zkoušky konají od          

01. 09. 2021. Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví 

ředitel/ka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu Vyhláškou č. 177/2009 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve 

znění pozdějších předpisů. Termíny jsou platné i pro vykonání opravné, náhradní a jednotlivé 

zkoušky. 

 

Ředitelka školy stanovuje termíny povinných a nepovinných 

zkoušek profilové části zkoušky: 

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA   10. 05. – 14. 05. 2021 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA     24. 05. – 28. 05. 2021 

 

 

V Liberci dne 23. 10. 2020              Mgr. Jana Urbanová v. r.  

                   ředitelka školy  

AKTUALIZACE dne 03. 02. 2021 

 

 

Mgr. Jana Urbanová v. r.  

                   ředitelka školy  


