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MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným
zkouškám

Praha, 28. ledna 2021 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskové
konferenci představil, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a
absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných
studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení,
které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované
řešení,“ řekl v úvodu tiskové konference ministr školství.

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a
cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT
z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky
Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. „Je potřeba podotknout, že didaktický test
tvoří minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně,“ vysvětlil
ministr školství Robert Plaga s odkazem na vzorové testy na webu CERMATu a aplikaci
České školní inspekce, ve kterých si mohou studenti didaktické testy procvičovat. „Zároveň
je nutné zohlednit, že řada studentů středních škol byla z rozhodnutí státu či krajských
samospráv zapojena do přímé pomoci například v nemocnicích nebo domovech seniorů.
Pro tyto studenty, včetně těch, kteří se zapojili dobrovolně, přidáváme v jarním termínu
jeden termín navíc. Tedy nejen, že budou mít delší čas, ale rovněž dva termíny,“ doplnil
ministr školství. Toto řešení se týká také těch, kteří se řádného termínu nemohou účastnit
z důvodu karantény či onemocnění COVID 19.
CERMAT navíc letos prověřoval strukturu testů tak, aby se v didaktických testech
vyskytovalo minimum otázek z učiva, které spadá do období, kdy byla výuka narušena.
„Kvůli rozdílnosti výuky ve školách nelze udělat generální pardon, ale přistoupili jsme
k tomu, že test bude ještě následně validován,“ řekl ministr školství. Pokud by se tedy
ukázalo, že by výsledky naznačovaly, že některá z otázek nebyla většinově odučena, validační
komise k tomu bude mít možnost přihlédnout.
V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní
zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové)

práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci
svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se
slohové práce neruší a budou je konat i letos.
Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.
V profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu
zkoušky s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech. „Zároveň
jsme rozhodli, že bude prodlouženo období, ve kterém se zkoušky mohou konat. Důvodem je,
aby se studenti po návratu do škol mohli soustředit a dohnat oblast praktického vyučování či
praktických předmětů,“ dodal ministr Robert Plaga s tím, že školám toto umožní soustředit se
ve druhém pololetí právě na maturitní předměty, protože právě profilová část je pro další
uplatnění studentů klíčová.
U závěrečných zkoušek na středních školách bude termín jejich realizace prodloužen do
konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dojde i u absolutorií na vyšších odborných
školách a konzervatořích.

