
NAVÝŠENÍ OPRAVNÝCH TERMÍNŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ  

Toto navýšení se týká: 

1) žáků maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021 

2) žáků, kteří v termínu MZ JARO 2021, konali opravnou nebo náhradní zkoušku 

Vybrané informace pro maturanty dle následujících materiálů MŠMT: 

Opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č.j. MSMT-3267/2021-3, ve znění opatření obecné 

povahy ze dne 14. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-4 a ve znění opatření obecné povahy ze dne 

28. dubna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-6 

IV.  

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, 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 opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném 

termínu, je automaticky omluvena. Výrok V. se použije obdobně.  

V. 

Mimořádný termín podle výroku IV. se koná ve dnech 7. až 9. července 2021 ve školách, které určí 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel školy, ve které žák konal nebo měl konat zkoušku 

společné části maturitní zkoušky v řádném termínu, zašle žákovi pozvánku ke konání této zkoušky v 

mimořádném termínu. Ustanovení § 81 odst. 1 věty první školského zákona se nepoužije.  

 

 

Třebechovice pod Orebem, 28.5.2021     Mgr. Stanislava Šůlová 

                   ředitelka školy 


