
Informace pro maturanty ve školním roce 2020/2021 

Na základě dodatku opatření obecné povahy MŠMT z 28. dubna 2021 se rozšiřuje počet 

opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických maturitních zkoušek. 

U didaktických testů a praktických maturitních zkoušek se navyšuje pro žáky, kteří maturují 

poprvé ve školním roce 2020/2021, počet termínů pro jejich vykonání z jednoho řádného a 

dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny. 

1. Didaktické testy (DT) 

Řádný termín DT – 24. 5. – MAT, ANJ 

                                25. 5. – CJL  

Výsledky DT konaných v řádném termínu budou zveřejněny 7. 6. 2021.  

Žák, který vykoná DT v řádném termínu neúspěšně, nebo se k DT v řádném termínu 

nedostaví a řádně se omluví ředitelce školy, bude automaticky přihlášen k mimořádnému 

termínu.  

DT v mimořádném termínu se konají na spádové škole v těchto termínech: 

                              7. 7. – MAT, ANJ 

    8. 7. – CJL  

Výsledky DT v mimořádném termínu budou zveřejněny 19. 7. 2021. 

2. Praktické maturitní zkoušky (PRMZ) 

Řádný termín PRMZ -  28. a 29. 4. 2021. 

S výsledky PRMZ budou žáci seznámeni prostřednictvím předsedy maturitní komise 

v den konání ústní maturitní zkoušky – 1. a 2. 6. 2021. 

Žák, který vykoná PRMZ v řádném termínu neúspěšně, se může přihlásit do 3 

kalendářních dní od vyhlášení výsledků PRMZ k mimořádnému termínu PRMZ (do 4. 6.). 

PRMZ v mimořádném termínu se bude konat 16. 6. 2021. 

Druhý opravný termín DT se bude konat v podzimním zkušebním období. Konkrétní termíny 

budou vyhlášeny organizací CERMAT do 15. 8. 2021 na webových stránkách 

www.cermat.cz. K druhému opravnému termínu DT se žáci musí přihlásit podáním přihlášky 

ředitelce školy do 21. 7. 2021. 

Druhý opravný termín PRMZ se bude konat dne 1. 9. 2021. K druhému opravnému termínu 

PRMZ se žáci musí přihlásit podáním přihlášky ředitelce školy do 21. 7. 2021. 

 

V Mostě 4. 5. 2021                                                            Ing. Machuldová Lucie 

                                                                                               ředitelka školy 

http://www.cermat.cz/

