
PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM PRO ŽÁKY, KTEŘÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU OPAKUJÍ 

Každý žák má pro úspěšné složení maturitní zkoušky celkem 3 pokusy - 1 řádný a 2 opravné. Pro 

maturitní zkoušku jsou každý rok k dispozici pouze dva zkušební termíny – jarní a podzimní. 

Přihlašování k jarnímu termínu 2013 (tedy prvnímu následujícímu termínu možné opravy) bude 

probíhat dle vyhlášky od poloviny listopadu do 3. prosince 2012. Ovšem maturitní zkoušku je možné 

vykonat nejpozději do 5 let od ukončení 4. ročníku SŠ, výběr termínu je tedy čistě na Vás. 

Vzhledem k tomu, že jste již zkoušku absolvovali, v jarním či podzimním termínu, v letošním či 
loňském roce, možná Vás překvapí některé změny, které se od Vašeho posledního pokusu udály. 
Nejpodstatnější změnou je fakt, že povinná maturitní zkouška již není nabízena ve dvou úrovních 
obtížnosti. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části budou konány v rozsahu stávajících 
katalogů požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Toto pravidlo platí i pro zkoušky opravné či 
náhradní. Pokud jsou mezi Vámi maturanti, kteří nahrazují či opakují například písemnou práci 
z anglického jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti, tak výsledek úspěšně vykonaného didaktického testu a 
ústní zkoušky se nyní bude považovat za výsledek dosažený v někdejší úrovni základní. Překalibrování 
výsledku se provádět nebude. 
 
Druhou významnou změnou je, že písemné práce z českého jazyka a literatury budou opět hodnotit 

hodnotitelé, které jmenuje ředitel školy. Hodnocení písemných prací z cizího jazyka bude však 

hodnoceno centrálně, tak jako tomu bylo na jaře a na podzim letošního roku. 

Desatero ke konání opravné zkoušky: 

1. Žáci mají celkově 3 pokusy k tomu, aby maturitní zkoušku vykonali úspěšně. Pokud jste 

tedy z jakéhokoli důvodu neuspěli, nezoufejte, máte možnost se doučit to, co Vám nevyšlo a 

připravit se ještě lépe na další pokus. 

 

2. Ohledně opakování stále platí zásada, že žák opakuje pouze ty předměty, které nevykonal 

úspěšně a nekoná se žádné sčítání, či kombinace, neúspěšně vykonaných zkoušek. Toto platí 

pro společnou i profilovou část MZ. 

 

3. V případě komplexní zkoušky (ČJL, CJ) žák opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou 

v předešlém pokusu nevykonal úspěšně. Dílčí zkoušky, které byly vykonány úspěšně, žák již 

neopakuje. Počítání opravných pokusů se však vztahuje na celou zkoušku, nikoli tedy na dílčí 

zkoušku. 

 

4. Ve školním roce 2012/2013 žáci podávají přihlášku k řádnému i opravnému termínu 

nejpozději do 1. prosince 2012 řediteli školy. Nezapomeňte na to, že do 20. prosince 2012 

Vám ředitel školy musí předat k podpisu kopii přihlášky ze systému. Jen tak se zaručí 

správnost zadaných údajů. 

 

5. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět.  

 

6. Možnost opakování platí pouze pro povinné zkoušky. U nepovinných zkoušek se opravná 

zkouška nekoná. 

 



7. Nově!!! – Maturitní zkouška má již pouze jednu úroveň obtížnosti, která odpovídá základní 

úrovni obtížnosti dle katalogu požadavků. Ti z Vás, kteří by měli opakovat či nahrazovat 

zkoušku/dílčí zkoušku z vyšší úrovně, tak budou konat automaticky zkoušku odpovídající 

základní úrovni obtížnosti. Pokud někdo z vás opakuje dílčí zkoušku konanou ve vyšší úrovni 

obtížnosti a má pocit, že mu výsledek ostatních dílčích zkoušek může pokazit známku, může 

se rozhodnout, že si zopakuje všechny dílčí zkoušky v základní úrovni. K výsledkům již 

absolvovaných dílčích zkoušek se pak nepřihlíží.  

 

8. Pokud byste se k opravné zkoušce nemohli z jakéhokoli důvodu dostavit, lze se, nejpozději do 

3 dnů od termínu konání zkoušky, omluvit řediteli školy. Pakliže omluvu uzná, máte nárok na 

náhradní zkoušku. 

 

9. V případě, že by maturant neuspěl ani u dvou opravných zkoušek, nebrání školské předpisy 

tomu, aby po neúspěšném absolvování druhé opravné zkoušky nepožádali bývalí žáci o přijetí 

ke vzdělávání na jakékoli střední škole, a to například i do vyššího ročníku. Rozhodnutí o 

přijetí je pak zcela v kompetenci ředitele školy a po absolvování studia je těmto žákům opět 

dána možnost se pokusit maturitní zkoušku vykonat v řádném a dvou opravných termínech. 

 

10. Mějte na paměti, že ke zkoušce se musíte dostavit včas, to znamená v čase, který obdržíte na 

pozvánce k maturitní zkoušce. 

 

Pravidla pro přihlašování k maturitní zkoušce jsou stejná s těmi, která jsou platná pro žáky, kteří se 

přihlašují k řádnému termínu maturitní zkoušky. 

 

A. Ředitel školy Vám poskytne formulář přihlášky k maturitní zkoušce. 
 

B. Do tohoto formuláře zakřížkujete na první straně volbu povinných zkoušek/dílčích zkoušek, které 
budete opakovat či nahrazovat. 

 
C. Do formuláře na jeho druhé straně:  

a) provedete volbu předmětů povinných profilových zkoušek, které budete opakovat či nahrazovat; 
pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s 
obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu přihlášky je tedy třeba 
vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy; 

b) pokud jste cizincem a žádáte o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut 

u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtnete příslušnou kolonku. Takováto možnost 
uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva 
roky před konáním maturitní zkoušky; 

c) pokud žádáte v souladu s maturitní vyhláškou o uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části 
kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtněte příslušnou kolonku a vyplňte přílohu přihlášky. 
 

D. Vyplněný formulář opatříte datem a svým podpisem a do 3. prosince předáte řediteli školy. Pokud 
žádáte o uzpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat i platný posudek vystavený 
poradenským zařízením. 

 
E. Ředitel školy poté zajistí zápis údajů z Vaší přihlášky do centrálního registru přihlášek. 

 



F. Nejpozději 20. prosince dostanete od ředitele školy výpis z registru přihlášek. Ověřte, zda jsou 

všechny údaje v registru správné a v souladu s Vaší přihláškou. Je-li tomu tak, výpis potvrďte svým 

podpisem. V případě, že se údaje neshodují nebo jsou nesprávné (je tam např. překlep ve Vašem 

jméně apod.), sdělte to řediteli způsobem, který Vám stanoví. Prosíme, neberte potvrzení výpisu 

z registru přihlášek na lehkou váhu. Výpis si za každou cenu pořádně zkontrolujte, aby se předešlo 

případným pozdějším problémům. 

 
Veškeré informace najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz, případně volejte na 
infolinku tel. 224 507 507.  
 
Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů nejen při maturitní zkoušce! 

 

 

 

 

 

 


