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TERMÍN ČINNOST DOKLAD 

 
do 25. 11. 2022 

Odevzdání přihlášky k MZ v jarním termínu (u žáků s 

doporučením ze školského poradenského zařízení odevzdat také 

doporučení SPUO na uzpůsobení podmínek u MZ) 

• přihláška k MZ 

• ev. doporučení školského 

poradenského zařízení 

 

 

 
do 16. 12. 2022 

potvrzení kontroly přihlášených údajů na 

výpisu z přihlášky pro MZ v jarním termínu: 

• zasláním podepsaného protokolu (příloha výpisu 

přihlášky z mailu žáka) prokazatelně poštou na adresu 

školy 

• nebo osobně svým podpisem v seznamu třídy u 

TU/ na sekretariátu školy 

 

 
do 31. 3. 2023 

odevzdání vlastního seznamu literárních děl vyučujícímu českého 

jazyka (odevzdávají všichni žáci nezávisle na rozhodnutí o 

ne/konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury) 

• formulář pro vlastní seznam 

literárních děl 

 
do 31. 3. 2023 

podání písemné žádosti ředitelce školy o nahrazení profilové 

zkoušky z cizího jazyka zkouškou dle Společného referenčního 

rámce pro jazyky (k žádosti přiložit ověřenou kopii certifikátu) 

• žádost 

• doklad o realizované zkoušce 

(úředně ověřená kopie) 

17. 4. 2023 písemná práce z českého jazyka 
 

18. 4. 2023 písemná práce z anglického jazyka 
 

27. 4. 2023 ukončení klasifikace a závěrečná pedagogická rada 
 

28. 4. 2023 vysvědčení za 4. ročník 
 

2. – 5. 5. 2023 didaktické testy ČJL, AJ, MAT 
 

od 9. 5. 2023 praktické maturitní zkoušky 
 

Termín bude 
upřesněn 

ústní zkoušky profilové části MZ (včetně obhajob maturitních 
prací) 

 

termín bude 
upřesněn, stanovuje 

CERMAT 

 

zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol CZVV pro 

řádný termín 

 

termín bude 

upřesněn, stanovuje 

CERMAT 

 
podání žádosti o přezkoumání – didaktický test, řádný termín 

 

Termín bude 

upřesněn 

jednotlivá maturitní zkouška  

 

 

 
25. 6. 2023 

odevzdání přihlášky k MZ v podzimním termínu (náhradní a 

opravný termín) + následně potvrzení kontroly přihlášených údajů 

na výpisu 

z přihlášky pro MZ v podzimním termínu: 

• zasláním podepsaného protokolu (příloha výpisu 

přihlášky z mailu žáka) prokazatelně poštou na adresu 

školy 

• nebo osobně svým podpisem v seznamu 

třídy na sekretariátu školy 

• přihláška 

• vlastní seznam literárních děl 

(v případě přihlášení k ústní zkoušce 

z ČJL) 

• kontaktní údaje na formuláři 

(ústřižek dolní části formuláře) 
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