
 

 

 

 
 

R O B E R T  P L A G A  
minis tr  ško ls tv í ,  mládeže  a  tě lovýchovy  

 
 

Č. j.: MSMT-3277/2021-1 
Přílohy 

 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v návaznosti na včerejší informaci o změnách a úpravách v organizaci maturitních zkoušek, 

závěrečných zkoušek a absolutorií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 

opatření obecné povahy, kterými tyto změny provádí. Naším cílem bylo připravit takové 

úpravy maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, které zohlední ztížené 

a odlišné podmínky teoretické výuky žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021, ale i ve 

2. pololetí školního roku 2019/2020, kdy vzdělávání probíhalo významným podílem 

distančním způsobem. Tento průběh vzdělávání bohužel nelze vyloučit ani v 2. pololetí 

školního roku 2020/2021. Vedle ztížených a odlišných podmínek při teoretické výuce žáků je 

potřeba také reflektovat a řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením 

praktického vyučování. Současně bylo také potřeba řešit i situaci žáků, kteří plnili nebo 

i nadále plní nařízenou pracovní povinnost či pomáhali nebo i nadále dobrovolně pomáhají 

v zařízeních poskytující zdravotnické nebo sociální služby. 

MŠMT vydává v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, opatření obecné povahy, která upravují podmínky připuštění 

k maturitní a závěrečné zkoušce, mění model maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky 

a absolutoria ve školním roce 2020/2021, včetně podmínek hodnocení za 2. pololetí školního 

roku 2020/2021. Příslušná opatření obecné povahy jsou součástí příloh tohoto dopisu a jsou 

zveřejněna na Úřední desce ministerstva na odkazu: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.  
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Současně s opatřeními zasílám věcné záměry, které shrnují nejpodstatnější změny 

uvedených zkoušek a absolutorií a přikládám časový rozvrh konání didaktických testů 

(jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období. 

Stejně jako v loňském roce MŠMT vydaná opatření doplní metodika pro školy, kterou Vám 

zašleme v polovině února a následně proběhnou webináře k danému tématu.  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, pevně věřím, že se podařilo nalézt takové řešení, 

které zohledňuje složitost současné situace, významně ztížené podmínky pro vzdělávání jak 

na straně žáků tak i pedagogů v letošním školním roce a zároveň dostát odpovídající úrovně 

zkoušek samotných, které jsou výstupními zkouškami uzavírajícími střední a vyšší odborné 

vzdělání a které stvrzují požadovanou úroveň absolventů Vašich škol, jejich znalosti  

a dovednosti potřebné pro další studium nebo nástup do praxe. 

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail vzdelavani22@msmt.cz 
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