
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MSMT-3267/2021-6

Opatření obecné povahy 

Maturitní zkoušky - dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán 
podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, určuje:

I. Výrok IV. opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 nově zní:

1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním 
zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou 
zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je 
přihlášena. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve 
kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého 
vzdělávacího programu konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu 
konzervatoře, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné 
části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze 
jednou.

2. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo nepovinné 
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, 
se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

3. Ředitel školy předá informaci o omluvě osoby podle bodu 2 Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání 
prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. června 2021. 
Osoba podle bodu 2 je automaticky přihlášena Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ke konání 
opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu. Nedostaví-li se osoba podle bodu 2 ke konání
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opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu, je automaticky omluvena. Výrok V. se použije 
obdobně.

4. Osoba podle bodu 2 s přiznaným uzpůsobením podmínek zařazených do skupiny 2 a 3, která má 
modifikovanou zkušební dokumentaci, potvrdí písemně svůj zájem o konání zkoušky v mimořádném 
termínu řediteli školy, v níž maturitní zkoušku konala nebo měla konat v řádném termínu, do 2 dnů od 
obdržení výsledků zkoušky a ředitel školy tuto informaci neprodleně předá Centru pro zjišťování 
výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. 
Pokud osoba podle věty první písemně nepotvrdí svůj zájem, nemůže konat zkoušku v mimořádném 
termínu.".

II. Ve výroku XXI. opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 se za slova 
„s výjimkou žádosti o přezkoumání průběhu" vkládají slova „a výsledku".

III. Výrok XXIII. opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 nově zní:

„XXIII.

Období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se 
prodlužuje do 13. října 2021.".

IV. Za výrok XXXII. opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 se 
doplňují nové výroky XXXIII. až XXXVI., které zní:

„XXXIII.

1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období

a) od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021, nebo

b) od 6. srpna do 27. srpna 2021,

se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky, ke které je 
přihlášena; počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje 
také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Žákovi, 
který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu 
konzervatoře a žákem posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, se 
navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet 
opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou.

2. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která 
neuspěla u této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání této zkoušky, 
se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.
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3. Mimořádný termín stanoví ředitel školy pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku 
v období od 19. dubna do 5. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v jarním zkušebním období, a to 
nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou 
zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021; pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku 
v období od 6. srpna do 27. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v podzimním zkušebním období, 
a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou 
zkoušku.

XXXIV.

1. Osoba podle výroku XXXIII. bodu 2 podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické 
zkoušky řediteli školy

a) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,
b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy 

zkušební maturitní komise, pokud ji konala,
c) do 10. května 2021 v případě, že měla konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 

2021, ale nekonala ji,
d) do 10. května 2021 v případě, že konala praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021 

a dozvěděla se o hodnocení této zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise do 5. května, 
jinak platí písmeno b).

2. Ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 2 pracovních dnů 
ode dne podání přihlášky prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků 
vzdělávání. Mezi mimořádným termínem a opravnou nebo náhradní zkouškou v podzimním termínu 
musí uplynout alespoň 15 pracovních dnů. Ředitel školy, ve které osoba konala nebo měla konat 
praktickou zkoušku v řádném termínu, zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky 
v mimořádném termínu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.

XXXV.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí 
o vyloučení z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze podat do 2. listopadu 2021. 
Ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona se v tomto případě nepoužije.

XXXVI.

Ředitel školy může do 31. května 2021 změnit termín konání praktické zkoušky vyhlášený na měsíc 
srpen 2021 tak, aby se konala v jiném termínu v měsíci srpnu 2021.".

V. Ředitel školy informuje žáky a dotčené osoby o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto 
dodatku k opatření obecné povahy.
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Odůvodnění

Obecně

1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání 
maturitních zkoušek. Opatření obecné povahy navazuje na opatření obecné povahy ze dne 
15. března 2021, č. j. MSMT-3267/2021-3 a jeho dodatek ze dne 14. dubna 2021 (dále také 
„původní opatření").

2. Upravuje se počet opravných termínů u didaktických testů a praktických zkoušek a upravuje 
se možnost konat v jarním zkušebním období 2021 tyto zkoušky navíc v mimořádném termínu. 
Těmito úpravami se kompenzuje ztížená příprava. V průběhu probíhajícího školního roku jsou 
setrvale uplatňována omezování ve školství a ve vzdělávání vůbec, což mělo a stále má 
negativní vliv na možnost přípravy k vykonání maturitní zkoušky.

K úpravě výroku IV.

3. Za běžného stavu platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny povinných 
zkoušek ve společné části maturitní zkoušky. S ohledem na současnou mimořádnou situaci, 
kdy byli žáci převážnou část školního roku vzděláváni distančním způsobem, se zvyšuje počet 
opravných zkoušek na tři. Ostatním osobám, které byly přihlášeny ke konkrétnímu 
didaktickému testu, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu zkoušku toho didaktického 
testu, ke kterému byly přihlášeny. Obdobné pak platí i pro ty, kteří se teprve přihlásí ke konání 
zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Osobě se zvyšuje počet opravných zkoušek vždy 
pouze z jednoho z uvedených důvodů. Například tedy osobě, které je navýšen v jarním 
zkušebním období se již nenavyšuje při přihlášení k termínu v podzimním zkušebním období.

4. Současně se všem osobám, které byly k řádnému termínu v květnu 2021 přihlášeny ke konání 
didaktického testu a neuspěly u něj nebo se jej nezúčastnily, umožňuje konat didaktický test 
v mimořádném termínu ještě v rámci jarního zkušebního období - tedy podle výroku V. 
původního opatření ve dnech 7. - 9. července 2021. V případě osoby, která se omluvila, se 
bude jednat o náhradní termín a může konat povinný i nepovinný didaktický test, v případě 
osob, které u řádného (případně opravného či náhradního) termínu neuspěly, se bude jednat 
o opravný termín. Opravný termín se vztahuje pouze na povinný didaktický test.

5. Řediteli školy se ukládá, aby Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum") 
sdělil informaci o omluvě žáka do 1. června 2021.

6. Dále se stanoví povinnost osob s přiznaným uzpůsobením podmínek, které mají 
modifikovanou zkušební dokumentaci, oznámit zájem o konání zkoušky. Důvodem tohoto 
opatření je příprava speciální zkušební dokumentace pro konání didaktického testu, která musí 
být distribuována do příslušné spádové školy, ve které má osoba zkoušku konat. Speciální 
zkušební dokumentací je zejména myšlena dokumentace v Braillově písmu, dokumentace pro 
žáky se sluchovým postižením (CD ve znakové řeči), dokumentace pro žáky se zrakovým 
postižením apod. V případě, že osoba svůj zájem o konání zkoušky neoznámí a nebude tedy 
modifikovaná zkušební dokumentace do spádové školy dodána, nemůže zkoušku 
v mimořádném termínu vykonat.

K úpravě výroku XXI.
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7. Jedná se o opravu chyby v psaní, kdy přezkoumání podléhá průběh a výsledek zkoušky (srov. 
se začátkem dotčeného ustanovení). Výrok XXI. stanoví pouze lhůty podání žádosti 
o přezkoumání a nemá za cíl měnit rozsah přezkumu, proto se doplňují slova „a výsledku".

K úpravě výroku XXIII.

8. Prodlužuje se termín pro konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období do 13. října 
2021, aby vždy bylo možné dodržet odstupy 15 pracovních dnů mezi mimořádným termínem 
praktické zkoušky a náhradním či opravným termínem konaným ještě v podzimním zkušebním 
období.

K novým výrokům XXXIII. a XXXIV.

9. V případě praktické zkoušky se rovněž žákům, kteří u ní neuspějí nebo se z ní omluví, navyšuje 
počet opravných zkoušek na 3 a také se jim umožňuje konat tuto zkoušku v mimořádném 
termínu. V případě ostatních osob, které konají opravnou nebo náhradní zkoušku, se opět 
navyšuje počet opravných termínů o jeden a také se umožňuje vykonat její případný opravný 
nebo náhradní termín ještě v mimořádném termínu (tj. zpravidla dříve, než by bylo za 
standardních okolností možné). Opravný termín se navyšuje i těm, kteří se teprve přihlásí ke 
konání zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Protože podle původního opatření je 
možné konat praktickou zkoušku od 19. dubna až do 27. srpna 2021, je nutné rozdělit 
mimořádné termíny jak v jarním zkušebním období, tak i v podzimním. Osobě se zvyšuje počet 
opravných zkoušek vždy pouze z jednoho z uvedených důvodů. Například tedy osobě, které je 
navýšen v jarním zkušebním období, se již nenavyšuje při přihlášení k termínu v podzimním 
zkušebním období.

10. V jarním zkušebním období mohou konat náhradní nebo první opravný termín v mimořádném 
termínu ti, kteří konali praktickou zkoušku v období od 19. dubna do 5. srpna 2021. 
V podzimním zkušebním období pak mohou konat náhradní nebo první opravný termín 
v mimořádném termínu ti, kteří konali praktickou zkoušku od 6. srpna do 27. srpna 2021. 
Důvodem pro toto dělení je fakt, že je třeba dát osobám prostor pro doplnění znalostí 
a dovedností, a to v délce alespoň 15 pracovních dnů.

11. Současně se stanovuje, že pokud bude osoba konat náhradní nebo opravnou zkoušku 
v mimořádném termínu v podzimním zkušebním období, pak mezi tímto mimořádným 
termínem a „běžným" opravným termínem musí být opět odstup alespoň 15 pracovních dnů.

12. Současně je nutné, aby se osoba písemně přihlásila k mimořádnému termínu, a to do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy nevykonala praktickou zkoušku úspěšně nebo se z jejího konání 
omluvila. Vzhledem ktomu, že zkušební období již probíhá, stanoví se přechodné ustanovení, 
že osoba, která koná praktickou zkoušku do 5. května 2021 se může přihlásit k mimořádnému 
termínu vždy až do 10. května 2021.

13. Dle § 24 odst. 5 školského zákona sděluje výsledky praktické zkoušky předseda zkušební 
maturitní komise. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před 
ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení 
nejpozději v době konání ústních zkoušek.

14. Rovněž se stanovují pravidla pro předání údajů z přihlášky ředitelem školy Centru.

K novému výroku XXXV.

15. Upravuje se lhůta pro podání žádosti o přezkum v podzimním zkušebním období, které bylo 
prodlouženo, neboť běžná lhůta (20 dnů od konce zkušebního období stanoveného vyhláškou 
č. 177/2009 Sb., tj. od 20. září), nemůže být dodržena.

K novému výroku XXXVI.

5



16. Vzhledem k úpravám počtu termínů praktické zkoušky maturitní zkoušky a úpravě časového 
aspektu a období konání se umožňuje ředitelům škol upravit termín praktické zkoušky v měsíci 
srpnu tak, aby zvolili organizačně přiléhavý průběh zkoušek.

K výroku V.

17. Ředitelé škol mají vzhledem ktéto zvláštní a mimořádné formě právní úpravy maturitní 
zkoušky povinnost informovat žáky a dotčené osoby (tedy osoby přihlášené k maturitní 
zkoušce) o zvláštních právech a povinnostech, která jim toto opatření obecné povahy přináší. 
Informování provede ředitel školy bezodkladně.

Účinnost

18. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 184a odst. 5 školského zákona dnem 
vyvěšení na úřední desce.

Poučení

Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. ___

Ing. Robert 
ministr školství, mládeže a

? 2 8.04.2021
Vyvěšeno dne 2Í£r dubna 2021

Plaga, Ph.D. 
tělovýchovy
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