
MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
(INFORMACE PRO RODIČE) 

 
Maturitní zkouška vychází ze: 
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
- vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Přihlašování k maturitní zkoušce 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období. 
K přihlášce žák přiloží doporučení školského poradenského zařízení za účelem uzpůsobení podmínek pro konání 
společné části maturitní zkoušky. Na základě tohoto doporučení bude žák zařazen do příslušné kategorie a skupiny 
(např. dyslexie, dysgrafie, …). 
 
 
Volba maturitních předmětů je dána „Rozhodnutím ředitele školy o nabídce a volbě maturitních předmětů pro 
školní rok 2017/2018“ 

Toto rozhodnutí je na www stránkách školy www.gypri.cz (odkaz „Studium“, pododkaz „Maturitní zkoušky“). 
 
 
Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, k jejímuž konání se žák přihlásil dle výše uvedeného 
do 1. prosince 2017, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 
nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. (Informaci o odpovídajících 
standardizovaných zkouškách poskytnou žákům vyučující cizích jazyků). 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2018 pro konání maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky. 
 
 
Hodnocení dílčí zkoušky maturitní zkoušky 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka standardizovanou 
zkouškou, uvádí se v  hodnocení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. 

Je potřeba předem zvážit, zda některá vysoká škola nezvýhodňuje v rámci přijímacího řízení, že má uchazeč složenu 
maturitní zkoušku z cizího jazyka např. do stupně „chvalitebný“. 
 
 
Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení 

V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou dle 
výše uvedeného, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška 
není součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky. 

Je potřeba předem zvážit, zda některá vysoká škola nezvýhodňuje v rámci přijímacího řízení, že má uchazeč maturitní 
zkoušku složenu do stanoveného průměru. Ti, kteří mají certifikát, zpravidla složí maturitní zkoušku na výbornou, 
známka zlepšuje celkový maturitní průměr. 
 
 



Zkouška Matematika+ 

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška. K této zkoušce se žáci přihlašují až poté, co podají svou přihlášku k 
maturitní zkoušce. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím tzv. „Výsledkového portálu žáka“. 

Jelikož je Matematika+ nepovinnou výběrovou zkouškou, nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky 
a nebude uvedena na maturitním vysvědčení. 

Výhodou této zkoušky je zejména fakt, že úspěšné absolvování zkoušky zohledňují některé vysoké školy zaměřené 
především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult vysokých škol, 
které nějakým způsobem reflektují na výsledek zkoušky Matematika+, naleznete v prosinci 2017 na stránkách 
www.novamaturita.cz. 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce i ke zkoušce Matematika+ (zejména s ohledem na závazné termíny) koordinuje 
zástupce ředitele školy RNDr. Jarmila Heraltová. 


