
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE  2021 

Základní informace pro žáky 4. ročníků1 

Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo 
náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní 
ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák vykoná 
opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o 
vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021. 
 

V jarním zkušebním období 2021 bude konat maturitní zkoušku žák, který prospěl ze všech 
povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021.  
 

V podzimním zkušebním období 2021 bude konat maturitní zkoušku žák, který podal do 30. června 
2021 přihlášku a prospěl ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 
31. březnu 2021, ale nejpozději do 30. června 2021. 
 

Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období nekoná žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen 
z některého povinného předmětu v 1. pololetí 2020/2021. 
 

Pokud žák vykoná opravné či náhradní zkoušky do 30. června 2021 úspěšně, může se přihlásit ke 
konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. 
 

Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. června 2021 nevykonal opravné 
či náhradní zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní 
zkoušky. 
 

Možnost opakování ročníku 
 
Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, 
nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky. 
Žák, který nesplnil kritéria připuštění k maturitní zkoušce ani pro jarní ani podzimní zkušební 
období (neprospěl v 1. pololetí), je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem 
nezanechá vzdělávání. 
 

Žádat o opakování ročníku může každý žák posledního ročníku. OOP MŠMT stanoví, že o opakování 
ročníku může požádat i žák, který prospěl v obou pololetích školního roku 2020/2021. 
O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy o žádosti žáka rozhodne 

po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák nemá 

právní nárok na vyhovění své žádosti.  
 

V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví a povolí žákovi opakování ročníku, pak ode dne vydání 
rozhodnutí o opakování ročníku již žák žádné další zkoušky maturitní zkoušky nekoná a veškeré 
výsledky již vykonaných zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky budu žákovi 
anulovány. Žák tedy nemůže konat opravné ani náhradní zkoušky maturitní zkoušky konané ve 
školním roce 2020/2021. 
O opakování ročníku může ředitele školy požádat pouze osoba, která je v době podání žádosti 
žákem školy. 
 
 
 

V Žatci dne 18. 2. 2021 
                                                             
1 Zdroj: Opatření obecné povahy (dále také OOP) č.j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatření obecné povahy č. j. MSMT-

3267/2021-2 ze dne 12. února 2021    

 


