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PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021 

 
1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

Do konce dubna je žák povinen přihlásit se k nepovinné ústní zkoušce z cizích jazyků a českého jazyka  

a literatury. 

 

 

a) Školní drezurní turnaj – 14. 5. 2021 

b) Uzavření 2. pololetí + vydání ročníkového vysvědčení – 21. 5. 2021 

c) Didaktické testy – 24. 5. 2021 – matematika, anglický jazyk 

   (řádný termín)       - 25. 5. 2021 – český jazyk a literatura 

                                 - 26. 5. 2021 – německý jazyk          

d) Praktická zkouška – 27. 5. 2021 dle platného harmonogramu 

e) Didaktické testy – 7. 7. 2021 – matematika, anglický jazyk 

(mimořádný termín)  - 8. 7. 2021 – český jazyk a literatura 

                                   - 9. 7. 2021 – německý jazyk          

 Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří byli v řádném termínu covid pozitivní nebo v karanténě. 

f) Ústní zkouška – 8. 6. 2021 – povinné zkoušky - odborné profilové předměty I, II 

                             -  9. 6. 2021 – nepovinné zkoušky cizí jazyky a český jazyk a literatura  

                             - dle platného harmonogramu 

g) Předání maturitních vysvědčení – 11. 6. 2021 

 

 

2. PRŮBĚH ZKOUŠEK 

a) Didaktické testy SČMZ – dle schématu  SČMZ, včetně časového navýšení 

b) Praktická maturitní zkouška – žák losuje jedno z 15 témat, maximálně 7 hodin denně 

c) Ústní zkouška Odborný profil I a Odborný profil II – z 25 témat žák vylosuje 1 otázku, po 15 minutách  

                                                                                          přípravy probíhá 15 minut zkoušení  

d) Nepovinné předměty 

    Ústní zkouška ČJL – z 20 pracovních listů žák losuje jeden, po 20 minutách přípravy probíhá 15 minut  

                                       zkoušení 

    Ústní zkouška ANJ a NEJ – z 20 témat žák losuje jeden pracovní list, po 20 minutách přípravy probíhá 15  

                                      minut zkoušení 

 

 

3. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

a) Didaktické testy SČMZ – 7. 6. 2021, hodnocení - uspěl/neuspěl 

b) Praktická zkouška – na konci zkušebního dne, hodnocení známkou 

c) Ústní zkouška Odborný profil I a Odborný profil II – na konci zkušebního dne, hodnocení známkou 

d) Ústní zkouška ČJL, ANJ, NEJ – na konci zkušebního dne, hodnocení známkou 
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