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INFORMACE K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018
Informace vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č.177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obsah a organizace maturitní zkoušky
K jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018 je třeba se přihlásit do 1. 12. 2017. Ve společné části
MZ bude povinným maturitním předmětem český jazyk a literatura a povinně volitelným maturitním
předmětem cizí jazyk nebo matematika. Komplexní zkouškou bude i nadále ČJL a CZJ; MAT bude
vypracována formou didaktického testu. Písemné práce a didaktické testy společné části MZ se budou konat
v termínu 2. 5. 2018 – 9. 5. 2018. Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se budou
konat 11. 4. 2018. Nepovinnými předměty společné části MZ mohou být pouze CZJ nebo MAT. Ústní část
MZ se bude konat v období 16. 5. 2018 do 8. 6. 2018. Praktické MZ se budou konat od 16. 4. do 15. 5. 2018.
Přesný harmonogram pro jednotlivé třídy bude zveřejněn na webu školy a informačních maturitních
nástěnkách v obou budovách. Předměty profilové části MZ jsou pro jednotlivé obory dány školními
vzdělávacími programy. Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka zkouškou dle
Společného referenčního rámce pro jazyky podává uchazeč ředitelce školy do 31. 3. 2018. Současně dokládá
ověřenou kopii certifikátu.
Přihláška
Přihlášení se provádí pouze pomocí úplně vyplněného a vlastnoručně podepsaného formuláře přihlášky
k maturitní zkoušce. Současní žáci školy obdrží pro jarní zkušební období 2018 předvyplněnou
přihlášku s daty použitými z evidence žáků školy. Do 13. 10. 2017 je proto nutno ve spolupráci s třídními
učiteli ověřit aktuálnost a správnost mailů, dat narození a rodných čísel všech žáků v evidenci školy, neboť
veškerá komunikace mezi školou, CERMATEM a žákem probíhá pouze elektronicky. Uchazeči o maturitní
zkoušku, kteří již nejsou žáky školy, použijí k přihlášení k MZ prázdný formulář přihlášky. Ten mohou
obdržet ve škole, mohou si jej rovněž stáhnout z webových stránek školy nebo z informačního webu
www.novamaturita.cz, kde jsou i všechny důležité pokyny k maturitní zkoušce. Na přihlášce musí být
vyplněny všechny údaje, včetně vlastnoručního podpisu. Úplně vyplněnou přihlášku je třeba předat
třídnímu učiteli nebo doručit do podatelny školy do 1. 12. 2017. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky odevzdává platný posudek (z aktuálního školního roku) k přiznání uzpůsobení
podmínek společně s přihláškou k maturitní zkoušce, která je vyplněna na druhé straně potřebnými údaji
včetně RIP. Přihlášky zadává škola následně do centrální databáze CERMAT, proto na pozdě podané
přihlášky, nebo na přihlášky neúplně a špatně vyplněné nebude možno brát zřetel.
Kontrola přihlášených údajů
Přihlášenému žákovi školy bude mailem zaslán výpis z přihlášky, obsahující všechna žákova data a
přihlášené předměty. Do pátku 15. prosince 2017 je žák povinen si výpis zkontrolovat a potvrdit správnost
údajů
a) svým podpisem v seznamu třídy na sekretariátu, nebo
b) zasláním podepsaného protokolu (příloha výpisu) o kontrole výpisu z přihlášky prokazatelně poštou
do školy (doručení do 15. 12. 2017).
Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého přihlášeného žáka, především z důvodu
odhalení případných nesrovnalostí v přihlášce a ve výpisu z přihlášky. Kontrole je třeba věnovat maximální
pozornost, neboť následně bude databáze CERMAT uzavřena a případné opravy nebudou možné.
Změny
Pokud v době od podání přihlášky do vykonání maturitní zkoušky dojde u žáka ke změně důležitých údajů
(změna příjmení, doručovací adresy, u cizinců změna rodného čísla), je žák povinen tyto změny nahlásit
nejen třídnímu učiteli, ale pro potřeby evidence CERMAT i zástupci ředitelky školy (Mgr. Šaloun –
saloun@vos-sosmost.cz, 608 055 140).
Seznam literárních děl a témata maturitních zkoušek
Vlastní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury odevzdává žák pro jarní
období nejpozději do 31. 3. 2018. Vlastní seznam vytváří z nabídky školního seznamu, který ředitelka školy
vyhlásila a zveřejnila spolu s tématy maturitní zkoušky v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb.
Mgr. Vladimír Šaloun, zástupce ředitelky školy

