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HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – PODZIM 2020 

OPRAVNÝ A NÁHRADNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY 

1. Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravnému termínu maturitních zkoušek, informují písemně 
ředitelku školy – stačí zaslat na e-mail hofmanova@skolabaltaci.cz – následně budou 
naimportováni do systému Certis a budou jim vytištěny přihlášky – nemusí je tedy vypisovat ručně. 
Přihlášku musí žák podepsat do pátku 24. 7. 2020 12:00 hod. – pozor na omezenou provozní dobu 
kanceláře školy v době letních prázdnit! Pokud chcete podepsat přihlášku mimo úřední hodiny, 
objednejte si vždy termín u tajemnice školy – paní Jedličkové (602 771 200). Žáci, kteří se 
přihlašují k ústní zkoušce z jazyka českého současně dodají seznam literatury do 24. 7. 2020 
12:00 hod. 
 

2. 27. 7. 2020 ve 12:00 hodin ředitelka školy ukončuje přihlašování v projektu maturity podzim!  
 

3. Výpis z přihlášky obdrží žáci od ředitele školy do 5 dnů od ukončení přihlašování.  
a. Výpisy z přihlášek budou žákům zaslány formou e-mailu 
b. Letos není nutné, aby žák stvrzoval správnost údajů ve výpisu z přihlášky svým podpisem. 

Žák školu kontaktuje pouze v případě, že ve výpisu nalezne nesoulad (v případě 
nesouladu kontaktujte obratem ředitelku školy e-mailem) 

c. Na výpisu z přihlášky bude uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). 
Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a 
získávat některé výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Registrace na 
portále nenahrazuje povinnost sdělit výsledky jednotlivých dílčích zkoušek žákům, která je 
uložena řediteli školy maturitní vyhláškou. 

 
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. 
 

5. 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 společné části maturitní 
zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 od úterý 1. září do pátku 4. září 2020. 
 

6. Ústní část SMZ + profilová část MZ se bude konat dne 7. 9. 2020 od 12:00 hodin – přesný rozpis 
bude uveřejněn na webových stránkách v sekci maturita. 
 

7. V případě dotazů kontaktujete ředitelku školy. 

 

 

Ve Zlíně 3. 7. 2020      Mgr. Jana Hofmanová 
        ředitelka školy 
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