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Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 

Níže uvedené informace vycházejí ze Zákona o přijímacím řízení a střední školy a k ukončování 

středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. 

Informace k maturitní zkoušce 

Kdy bude MZ zahájena 

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 

2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní 

přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena 

nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána 

maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 

pokračovat i krátce po 30. červnu 2020 (platí nicméně, že konkrétní termín zkoušek bude záležet na 

tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve středních 

školách). 

Kdo bude konat MZ 

K maturitní zkoušce tak bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se 

školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. 

Z čeho se bude MZ skládat 

Maturitní zkouška se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle 

školského zákona. (Výjimka –). 

Tzn. Žák tedy bude konat maturitní zkoušku z těch zkoušek ze zkušebních předmětů společné části a 

zkoušek profilové části, které uvedl ve své přihlášce k maturitní zkoušce. 

Pro žáky, kteří by měli konat  písemnou práci z českého jazyka a cizího jazyka v náhradním či 

opravném termínu platí také výjimka, tj. nebudou konat písemné práce z českého jazyka a cizího 

jazyka). Výsledná známka se těmto žákům bude počítat pouze z výsledku didaktického testu a ústní 

zkoušky. 

Praktická maturitní zkouška 

O termínu a náhradním způsobu a hodnocení praktické zkoušky rozhodne ředitel školy v závislosti na 

tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve středních 

školách. 

Termíny stanovené pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl ministerstvo přiměřeně 

prodlouží prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu. 

Hodnocení maturitní zkoušky 

Didaktický test bude hodnotit Centrum, ostatní části maturitní zkoušky jsou hodnoceny školou. 

Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební 

maturitní komisí. Řádný průběh zkoušky konané před zkušební maturitní komisí zabezpečuje její 

předseda, v učebně pak zabezpečuje řádný průběh didaktického testu zadavatel. 

Pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nic nemění, mají zachována všechna práva na 

úpravu podmínek konání maturitní zkoušky. 
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Opravné a náhradní maturitní zkoušky na podzim 2020 

Opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, platí ustanovení 

tohoto zákona, tj. stejná pravidla, jako pro jarní zkušební období (nebude se konat dílčí zkouška 

společné části maturitní zkoušky konanou formou písemné práce a pro praktické zkoušky bude opět 

platit, že ředitel školy může stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení). 

Náhradní způsob vykonání maturitní zkoušky (v případě, že by žáci nebyli přítomni ve škole k 1. 

červnu 2020) 

Aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, musí prospět v prvním 

pololetí posledního ročníku. Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho 

komisionálně přezkoušet. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví 

pololetní  hodnocení.  

Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí 

posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Takovému žákovi se nicméně 

dává možnost opakovat ročník, pokud o to požádá. Takovou žádost musí neúspěšný žák podat ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy. Škola v tomto případě musí této 

žádosti vyhovět. 

Hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově 

shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky 

maturitní zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech 

posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují (druhé pololetí posledního ročníku 

se nezapočítává). 

U žáků, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, se započítává do průměrné známky i 

hodnocení za druhé pololetí, jelikož získali vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku za 

běžných podmínek.  

Volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“ 

Je na úvaze ředitele školy, zda žákům poskytne až 5 dní volna k přípravě na maturitní zkoušku. 

Kdy žák přestává být žákem školy 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného nebo i neúspěšného vykonání 

maturitní zkoušky. 
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