
PRAVIDLA A TERMÍNY SPOJENÉ S OPRAVNÝMI NEBO NÁHRADNÍMI 
TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍM 
2020 

Osoba, která byla přihlášena ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020, koná 
první opravnou nebo náhradní zkoušku podle speciálního zákona i v podzimním zkušebním období, 
tedy zejména bez písemné práce ve společné části. 

V případě, že by osoba konala opravnou nebo náhradní zkoušku konanou formou maturitní práce a 
její obhajoby, doporučuje se zachovat stejné téma i zadání maturitní práce. Osoba, která nebyla 
přihlášena ke konání maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky v jarním zkušebním období 2020, koná 
opravnou nebo náhradní zkoušku podle § 78 a 79 školského zákona, tj. včetně konání písemných 
prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Podle běžných pravidel školského zákona koná 
opravnou zkoušku také osoba, která v jarním zkušebním období konala první opravnou nebo 
náhradní zkoušku a neuspěla. 

 Termíny pro podání přihlášky k opravné nebo náhradní zkoušce nebo v případech, kdy osoba na 
základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky, jsou 
stejné jak pro osoby, které budou konat maturitní zkoušku podle speciálního zákona bez písemné 
zkoušky ve společné části (typicky tedy půjde o první opravnou nebo náhradní zkoušku plynoucí z 
jarního zkušebního období 2020), tak i pro osoby, které budou konat maturitní zkoušku podle 
školského zákona s písemnou zkouškou ve společné části. 

Přihlášku ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu je nutné odevzdat do 
25. července 2020, pro všechny platí vzor přihlášky uvedený v příloze č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 

Vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je pro 
podzimní zkušební období nutné odevzdat také do 25. července 2020. Neodevzdá-li žák do 
stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem 
dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. 

Rovněž do 25. července 2020 musí žák, resp. osoba, která bude maturovat v podzimním zkušebním 
období, podat žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky 
výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na 
úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému údaje Centru nejpozději do 31. července 
2020. Mírně odlišný od standardního postupu je i postup školy po podání přihlášky: škola zašle 
žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání 
údajů Centru. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné 
údaje. O tom je vhodné žáka poučit. 


