
Pokyny pro žáky IS4, ME4, MI4, TI4, PN2, PE3, PT3 

ukončení školního roku, maturitní zkoušky 
 

 Klasifikační konference ve středu 26. 4. (známky se uzavírají 25. 4. do 14 hodin) 

 

 Neprospěl / nehodnocen ve 4. ročníku: žák musí být klasifikován do 22. června. Po úspěšném 

vykonání se musí žák přihlásit k podzimnímu termínu maturit do 24. 6. sekretariát + seznam knih 

ČJ, pokud neodevzdali do 31. 3. Přihlášení k maturitě platí i pro žáky, kteří neuspějí u maturity ve 

všech termínech.  

 

 V případě neúspěchu u opravných zkoušek musí žáci podat žádost o opakování ročníku. Žádosti se 

budou vyřizovat nejpozději k 31. 8. dle počtu žáků ve 4. ročnících.  

 

 Podzimní termín ústních maturit: 3. týden v září – pozvánky se posílat nebudou, studenti se sami 

informují od 1.9.  Společná část – didaktické testy, písemné práce se nemusí konat na naší škole - 

pozvánky obdržíte na mail, budou probíhat 1. týden v září. 

                                     

Praktické profilové zkoušky: IS4 15. 5., ME4 15. - 19. 5. (dle pokynů OV),  

                                                   MI4, TI4 15. - 26. 5. (dle pokynů OV) 

Písemné profilové zkoušky 15. 5. PE3, PT3, PN2 

 

Společná část maturitních zkoušek didaktické testy, písemné práce 

11. 4.   od 12:00  český jazyk PP 

2. 5.  od 8:00  matematika - DT 

2. 5.  od 13:00  anglický jazyk PP 

3. 5.  od 8:00  český jazyk DT 

3. 5.  od 12:15  anglický jazyk DT 

4. 5.  od 8:00  ruský jazyk PP 

4. 5.  od 8:00  německý jazyk PP 

4. 5.  od 12:15  německý jazyk DT 

4. 5.  od 12:15  ruský jazyk DT 

5. 5.  od 9:00  matematika+ (pravděpodobně proběhne na jiné škole – MI4) 

- www.novamaturita.cz 

- rozpis naleznete na nástěnce žáků v přízemí (umístění, časy, pozvánky na mail) 

- během zkoušek nedoporučujeme jíst a pít  

- WC ne – výjimky - doporučení od lékaře (jinak se test nevrací) 

- dřívější odchod z učebny ano (po odchodu z učebny se test už nemůže vrátit)  

- psát modrou nebo černou propiskou 

- průkaz totožnosti 

- odložit tašky dozadu v učebně včetně mobilu apod., nesmíte mít u sebe 

- výsledky dostanou na e-mail, písemných zkoušek do ústních maturit – budou vědět třídní učitelé 

 

Povolené a doporučené pomůcky (žáci si mohou přinést, nedostanou od školy) 

Český jazyk 

Písemná práce - Pravidla českého pravopisu 

Cizí jazyk 

Písemná práce – slovníky bez popisu jak psát korespondenci 

Matematika 

kalkulačku bez grafického režimu a MFCh tabulky pro střední školy. K vybavení řešitele testu by kromě 

psacích potřeb měly patřit i rýsovací potřeby (tužka, úhloměr, pravítko a kružítko). 

 

 

 

 

http://www.novamaturita.cz/


Před ústními zkouškami: 

 

 Odevzdejte klíčky od šatních skříněk a učebnice - matematické tabulky si mohou nechat pouze žáci, 

kteří maturují z matematiky. Žáci si mohou nechat k maturitě nebo opravným zkouškám i jiné 

učebnice dle domluvy s TU.  

 

 Vysvědčení se bude vydávat ve čtvrtek 27. dubna v 1. vyučovací hodině, u dálkového studia dle 

pokynů TU (čas).  

 

Maturitní týden od 22. 5. – IS4, ME4, PN2, PE3    od 29. 5. PT3, MI4, TI4 

 

 Rozpisy na ústní zkoušky budou na webu školy nejpozději do 10. května 

 

 Komise – 3 stálí členové (předseda, místopředseda, TU) a zkoušející, přísedící 

 

 Služba - 2 žáci z každé třídy na každý půl den, občerstvení (káva, čaj, nealko zajistí škola). Služba 

bude odnášet špinavé hrnečky a skleničky na sekretariát, stará se o úklid učebny a učebny na 

přípravu, lednice se zbytky jídel.  

 

 Zahájení – společenský oděv, celá třída, nástup, projevy, květiny 

 

 žák opakuje pouze zkoušku nebo část zkoušky, u které neprospěl – každou zkoušku může opakovat 

max. 2x 

 

 

Po maturitách 

 

Vyřazení  společenský sál – úterý 6. 6. od 10 hodin IS4, PN2, TI4, od 11 hodin ME4, MI4 společenský 

oděv a obuv, příchod celé třídy s TU 15 minut před začátkem – sraz se třídou v kmenové učebně – podpis 

protokolů.  Zástupce třídy má krátký děkovný projev směřující k rodičům, spolužákům a učitelům. 

Pozvánky se neposílají. Pozvěte rodiče, přátele apod. PE3 + PT3 – čtvrtek 8. 6. od 14 hodin v S3. 

 

Žáci zjistí informaci, zda prospěli u maturitní zkoušky od třídních učitelů (1. maturitní týden) nebo až na 

vyřazení – výsledky musí škola dostat do 2 pracovních dnů po odeslání výsledků na Cermat – skenujeme 

poslední den maturit dané třídy). Žáci nebudou volat na sekretariát nebo psát maily.  

 

Protokoly společné části maturitní zkoušky budou školám zpřístupněny po 15. 6. – žáci si je proti podpisu 

budou vyzvedávat na sekretariátu školy. Protokoly se nemohou zasílat.  

 

Žáci se mohou registrovat na výsledkový portál žáků na adrese vpz.cermat.cz. K registraci potřebujete 

autentizační kód VPŽ, který byl na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jsem poslala na váš e-mail 

v prosinci.  

  

Při neúčasti na vyřazení – maturitní vysvědčení vyzvednout na sekretariátu po 7. 6. 

 

 

Další informace 

Žák přestává být žákem školy den po ukončení maturitní zkoušky. Pokud nejde 

k maturitní zkoušce, přestává být žákem školy 30. 6. ne až 31. 8. – zdravotní a sociální 

pojištění, ubytování na DM dle domluvy.  
 

Jana Hošková 


