
Úprava počtu opravných termínů u didaktických testů a praktických zkoušek k 28. 4. 2021 

(dle Opatření obecné povahy  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Maturitní zkoušky 

dodatek) 

Osoby, které jsou přihlášeny k povinné zkoušce společné části MZ v jarním období 2021 (maturanti 

šk. roku 2019/2020 konající opravné zkoušky z didaktických testů) mají navýšenou opravnou zkoušku 

o jednu opravnou zkoušku). 

Žáci posledního ročníku oboru vzdělání v letošním školním roce 2020/2021 mají navýšený počet 

opravných zkoušek na tři z každé zkoušky společné části MZ, tj. didaktických testů a praktické 

zkoušky. 

Termíny DT a opravné (náhradní) termíny DT a praktické zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy 

Řádný termín DT- jarní 
období 2021 

1. mimořádný opravný 
(náhradní) termín – 

jarní období 2021*) 

Předpokládaný 2. 
opravný termín – 
podzimní období 2021 
 

Předpokládaný 3. 
opravný termín – 
Jarní období 2022 

24. 5. – 25. 5. 2021 7. 7. – 9. 7. 2021 Září 2021 Květen 2022 

Praktická maturitní zkouška 

Řádný termín 
praktické zkoušky 

1. mimořádný opravný 
(náhradní) termín jarní 
období 2021 **) 

Předpokládaný 2. 
opravný termín – 
podzimní období 2021 
 

3. opravný termín – 
Jarní období 2022 

Třída 4.G - 2. 6. – 4. 6. 
2021 

24. 6., 25. 6. a 28. 6. 
2021 

Září, říjen 2021 Květen 2022 

Třída GN2. 2. 6. 2021 25. 6. 2021 Září, říjen  2021 Květen 2022 

 

Opravný termín zkoušek je určen pro žáky (osoby), kteří neuspěli u prvního řádného termínu 

didaktických testů a praktické zkoušky. 

Náhradní termín zkoušek je určen pro žáky, kteří nevykonali zkoušku v prvním řádném termínu a 

doložili řádnou omluvu řediteli školy do tří dnů ode dne konání maturitní zkoušky.  

*) po předání informací ředitelem o omluvě osob, případně neúspěšném vykonání zkoušek Centru 

pro zjišťování výsledků vzdělávání tj. do 1. června 2021, jsou dané osoby automaticky přihlášeny 

k mimořádnému opravnému (náhradnímu) termínu DT.  

**) je nutné, aby se ti žáci, kteří neuspěli u praktické zkoušky (nebo ji omluveně nekonali) přihlásili 

k praktické zkoušce v mimořádném opravném (náhradním) termínu: 

a) do 3 dnů ode dne, kdy zkoušku nemohli vykonat 

b) do 3 dnů ode dne, kdy jim předseda maturitní komise sdělil hodnocení zkoušky 

 

 
Mgr. Petr Úředníček, v. r. 

                                                                                                                                                 ředitel školy 
Ve Zlíně, 30. 4. 2021 
 


