
Přihlášení k maturitní zkoušce 
• Přihlášení k maturitní zkoušce 

                                   do 1. prosince pro jarní zkušební období 
                                   do 25. června pro podzimní zkušební období  
Žáci posledního ročníku vyplní přihlášky společně ve škole dle pokynů ředitelky školy. 
 
  

• Žák se ke každému zkušebnímu období musí vždy znovu přihlašovat, tzn. na řádný 
termín, na opravnou zkoušku, popř. náhradní zkoušku.  
 

• Žáci, kteří chtějí žádat o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (specifické 
poruchy učení) navštíví v červnu předposledního roku studia výchovnou poradkyni. 
S přihláškou pak musí předat posudek PUP (je platný 24 měsíců od data vydání).  
 

• Přihláška je umístěna na webových stránkách školy v rubrice „Uzavírání studia – maturitní 
zkouška“, případně ji obdrží od zástupkyně ředitelky. 

 

• Informace k maturitní zkoušce získáte na adrese www.novamaturita.cz. Informace týkající 
se pouze naší školy jsou umístěny na webových stránkách školy. 
   

• Opravné a náhradní zkoušky společné části (didaktické testy a písemné práce z jazyka 
českého a cizích jazyků) v podzimním zkušebním období se konají na spádových školách 
(naše škola to není).  
Na kterou školu byl žák přidělen, se dozví z pozvánky k maturitní zkoušce, kterou obdrží po 
15. srpnu e-mailem (pozor v příloze!!!!). Její přijetí musí žák potvrdit. 
Profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části se konají vždy na naší škole.  
 

• Ke složení maturitní zkoušky má žák 3 pokusy (řádný a 2 opravné).  

• Opravné (náhradní) maturitní zkoušky musí žák vykonat do 5 let od úspěšného ukončení 
posledního ročníku. 
 
Maturitní vysvědčení – informace o vydání podávají pouze třídní učitelé. 
 
Výsledkový portál žáka  vpz.cermat.cz. 
Účelem je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní 
zkoušky ihned jakmile je Cermat zpřístupní. Výsledkový portál žáka je založen na principu 
jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných 
výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka 
budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ je uveden na výpisu přihlášky a na 
pozvánce ke společné části maturitní zkoušky. Tímto kódem se musíte nejprve 
zaregistrovat (je platný pro jarní i podzimní termín). 

 
 
 
Vyvěšeno 4. září 2015. AK 

http://www.novamaturita.cz/
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx
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