PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE
(MZk 2019)
Na přihlášce k maturitní zkoušce není žák povinen vyplnit údaj o datu narození
(výjimku tvoří žáci, kteří nemají přiděleno rodné číslo). V případě, že datum narození vyplněno
nebude, bude toto datum vypočítáno a zaneseno do IS CERTIS automaticky na základě
vyplněného rodného čísla příslušného žáka.
Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím
zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo
které nekonal.
DALŠÍ ZMĚNY:

SPOLEČNÁ ČÁST
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 75 minut (původně 60 minut).
Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut (původně 20+90 minut).
Zadání písemné práce si žáci vybírají v rámci tohoto časového limitu (zkouška již není
rozdělena na výběr zadání a samotnou zkoušku).
U písemné práce z českého jazyka a literatury lze v průběhu zkoušky změnit volbu
zadání. Tuto
změnu žák zaznamená do záznamového archu. (Žák do záznamového archu zapisuje kromě
čísla
zadání rovněž jeho název.)
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut (původně 105 minut). Žákovi podle § 20
odst. 4 věty třetí školského zákona (osoba vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí) se na jeho
žádost (v přihlášce) prodlužuje doba konání zkoušky o 10 minut a umožňuje se mu použít
překladový slovník.
Protokol o průběhu MZ ve zkušebním místě se archivuje 5 let (původně 45 let).

PROFILOVÁ ČÁST
Zadání maturitní práce obsahuje také délku obhajoby (minimálně 15 a maximálně 30
minut), kterou stanoví ředitel školy.
ŽÁCI S PUP MZk
Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka (a příp. jeho zákonného zástupce) s úpravami
podmínek a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky a
informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a
zadavatele o podmínkách konání MZ žáka s PUP.
Byly definovány nové kategorie žáků s PUP: SP-2-N (příp. SP-2-N-A) a SPUO-2-N.
Je-li žák zařazen do této kategorie, pracuje se zkušební dokumentací bez úprav a nemá možnost

využít alternativního zápisu odpovědí. Ostatní uzpůsobení jsou shodná s uzpůsobeními pro
žáky zařazené do příslušné kategorie a skupiny (tzn. SP-2, resp. SPUO-2).
Navýšení časového limitu pro žáky s PUP MZ: konkrétní navýšení čas. limitu platí ve
společné části MZ pro didaktický test, písemnou práci a přípravu k ústní zkoušce; v profilové části MZ
pro přípravu k ústní zkoušce a k obhajobě maturitní práce. Navýšení času pro ústní zkoušku společné
části, pro ústní zkoušku a obhajobu maturitní práce profilové části doporučí ŠPZ v případě, že toto
opatření může zmírnit důsledky žákova znevýhodnění (např. žáci s narušenou komunikační schopností
– např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie – nebo s poruchami autistického spektra).
Vhodnost navýšení času pro písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku profilové části
konzultuje vždy pracovník ŠPZ s ředitelem školy (žákovi mj. nesmí vzniknout neoprávněná výhoda).

