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HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – PODZIM 2019 

OPRAVNÝ A NÁHRADNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY 

1. Přihlášení k podzimnímu termínu MZ (opravný termín, náhradní termín) v ředitelně školy do 25. 

6. 2019 v čase 8:00 – 13:00 hodin, jinak po předchozí domluvě s třídními učiteli – dostaví se žáci, 

kteří nemají vypsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ a chtějí se na tento termín přihlásit. 

 

2. Předání přihlášek do systému IS Certis ze strany školy proběhne dne 28. 6. 2019 v 8:00 hodin, po 

tomto termínu je již systém uzavřen a nelze se dodatečně na podzimní termín přihlásit.  

 

3. Žáci obdrží VÝPIS PŘIHLÁŠKY, který musí dojít osobně podepsat v termínu od 24. do 28. 6. 2019 

v kanceláři školy od 7:00 – 13:00 hodin, případně se dohodnou se svými třídními učiteli. Výpis 

přihlášky si musí žáci důkladně zkontrolovat s podanou přihláškou. 

 

4. Písemné práce a didaktické testy společné části MZ se budou konat na spádové škole, přihlášení 

žáci dostanou informace e-mailem. Je nutno hlídat si časy konání svých písemných prací a 

didaktických testů. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací 

společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 od 2. září 2019 do 6. 

září 2019. 

 

5. Ústní část SMZ + profilová část MZ se bude konat dne 13. 9. 2019 od 12:00 hodin – přesný rozpis 

bude uveřejněn na webových stránkách v sekci maturita. 

 

6. V případě dotazů kontaktujete své třídní učitele nebo vedení školy. 

 

 

Ve Zlíně 6. 6. 2019      Mgr. Jana Hofmanová 

        ředitelka školy 


