
 

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu 
maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a 
přijímacích zkoušek  
Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému 
průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením 
mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. 

Tisková zpráva 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru 
představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné 
zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, 
kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné 
přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě 
maturity to pak budou tři týdny.     

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout 
nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních 
školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací 
zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. 
Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného 
testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou 
zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli 
vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. 
Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu 
s harmonogramem, který určí MŠMT. 

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se 
zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným 
vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena 
pouze na tento školní rok. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-
a-maturitni 

Zápisový lístek zůstává doma, nikam neposílat! Teprve po přijímacím řízení (viz výše) se doručí 
na konkrétní SŠ, kam byl žák přijat. 
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