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TERMÍNY maturitní zkoušky 
pro školní rok  2020-21 

 
Třída:  3. NS 

 

Obor:  64-41-L/51  Podnikání   

  

Termíny: 21. 4. 2021     - písemná část maturitní zkoušky – AJ, RJ – PP … jen maturanti 2019 a dřív 

24. 4. 2021  - praktická část maturitní zkoušky 

3. – 5. 5. 2021  - řádný termín společné části maturitní zkoušky – DT – ČJL, AJ, M, RJ 

14.- 16. 6. 2021  - mimořádný termín společné části maturitní zkoušky – DT – ČJL, AJ, M, RJ 

17. – 19. 5. 2021 - ústní část maturitní zkoušky 

 

Řádný termín společné části 
Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května 2021. 

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 

3. května 2021  Matematika  8:00 135 min. 

3. května 2021  Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.) 

4. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min. 

5. května 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 

Mimořádný termín společné části 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního 
období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od pondělí 14. června 
2021 do středy 16. června 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. 

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených 
oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci 
nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a 
poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb. 

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 

14. června 2021  Matematika  9:00 135 min. 

14. června 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.) 

15. června 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min. 

16. června 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.) 

 

Dne 8. února 2021       Ing. Vladimír Voborník, ředitel školy 

 


