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MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 – JARNÍ TERMÍN 
 
Informace je předběžná a vychází ze schválené novely zákona 561/2004 Sb. a návrhu novely 
maturitní vyhlášky č.177/2009 Sb. Přijetí novely se předpokládá do poloviny listopadu 2012. 
 
Hlavní změny 
K jarnímu termínu maturitní zkoušky 2013 se maturant musí přihlásit do 1. 12. 2012, resp. do 30. 11. 
2012. 
 
Ve společné části MZ bude povinným maturitním předmětem český jazyk a literatura a povinně 
volitelným maturitním předmětem cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury 
a z cizího jazyka je i nadále zkouškou komplexní. Matematika bude opět ve formě didaktického testu. 
Písemné práce komplexních zkoušek budou předsunuty před ukončení klasifikace za poslední ročník 
na duben. Písemné práce z českého jazyka a literatury budou opravovat školní hodnotitelé. Pro 
všechny předměty je stanovena pouze jedna - základní - úroveň obtížnosti. Nepovinnými předměty 
společné části MZ mohou být pouze cizí jazyk nebo matematika. 
 
Přihláška 
Přihlášení se provádí pouze pomocí řádně a úplně vyplněného a vlastnoručně podepsaného 
formuláře přihlášky k maturitní zkoušce. Současní žáci školy obdrží pro jarní zkušební období 2013 
předvyplněnou přihlášku s daty ze školní matriky. Konkrétní termín podávání přihlášek bude 
zveřejněn na webu školy a účast všech maturantů na konzultacích v tento den bude nutná! Tento 
termín závisí na zpřístupnění systému pro přihlašování škole Cermatem. Žák s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení) odevzdá platný 
posudek z PPP nebo SPC k přiznání uzpůsobení podmínek společně s přihláškou k maturitní zkoušce  
a vyplní přílohu přihlášky. 
 
Maturanti, kteří dosud neprovedli kontrolu své e-mailové adresy, se nejbližší konzultační den dostaví 
do sekretariátu školy k její aktualizaci. Řada maturitních dokumentů je totiž maturantům zasílána 
školou a Cermatem elektronicky.  
 
Bývalí žáci školy z let 2010/2011 a 2011/2012, kteří chtějí na jaře 2013 konat náhradní/opravnou 
maturitní zkoušku, se dostaví do sekretariátu školy k podání přihlášky v termínu od 12. 11. do 30. 
11. 2012. Pozor na upravené úřední hodiny sekretariátu.  
 
Přihlášky škola musí následně zadat do databáze Cermatu, a proto musí být vyplněny správně             
a podány včas. 
 
Kontrola výpisů z přihlášek 
Maturanti převezmou proti podpisu ke kontrole výpis z přihlášky z databáze Cermatu do 20. 12.  
2012 v rámci konzultačních hodin. Převzetí výpisu z přihlášky a jeho kontrola je v zájmu každého 
přihlášeného žáka, aby byly napraveny případné nesrovnalosti. Po uzavření databáze Cermatem již 
opravy provádět nelze. 
 
V Mostě, 6. 11. 2012 
Mgr. Alice Linková, ŘŠ 


