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Maturitní zkoušky a ukončování studia
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1. Podmínky pro vykonání maturitní zkoušky
Žák může konat společnou část MZ, pokud úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání.
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné:
– požádá ředitele školy o dřívější termín vykonání opravných zkoušek (formulář u TU) a koná zkoušky
v červnu. K maturitní zkoušce jde v náhradním termínu v září.
– pokud nepožádá o dřívější termín, koná opravné zkoušky v srpnu, ale pokud neuspěje, nelze již požádat ŘŠ o
opakování ročníku, žádá o přijetí do vyššího (4.) ročníku. Pokud uspěje u zkoušek, koná maturitní zkoušku
v náhradním termínu v září.
c) má neklasifikováno:
– koná zkoušky k doplnění klasifikace v červnu či srpnu, podle toho, jak mu určí ředitel školy.
– pokud uspěje, koná MZ v září. Pokud neuspěje, může konat opravnou zkoušku ještě v srpnu, i pak jde na MZ
v září, pokud se k MZ přihlásil.

Důležité termíny:
do 1. 12. odevzdat přihlášku k MZ (včetně vyšetření z poradny pro žáky s SPOU), vybírat je budeme od 14. 11.
do 31. 3. odevzdat seznam literárních děl vyučující ČJ
do 25. 6. odevzdat přihlášku k případnému podzimnímu termínu MZ.
Pozvánku na společnou část MZ obdržíte emailem z Cermatu, harmonogram profilové části MT a ústní části MZ
bude zveřejní na nástěnce v přízemí hlavní budovy školy.
Výsledky společné části MZ obdržíte emailem z Cermatu, výsledky profilové části a ústní MZ vyhlásí předseda
komise v den konání zkoušky.
2. Opravné maturitní zkoušky
Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku (maximálně 2x). Praktická
zkouška se opakuje celá. Všechny informace o termínech a obsahu MZ včetně podzimní části budou zveřejněny na
webových stránkách školy, příp. na webu www.novamaturita.cz!!!
3. Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa
Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za
maturanta zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku. Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a
nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo
konají MZ v září či později.
4. Do kdy jste žáky školy
Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně MZ, přestává být žákem školy.
Nevykonal –li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června
roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit!!!

