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INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
 

Informace jsou platné i pro žáky, kteří se budou hlásit ke zkoušce  

v opravném nebo náhradním termínu!! 
 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce v jarním zkušebním 

termínu tohoto školního roku řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020. 
 

Žák si převezme výpis přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 18. prosince 2020. Tento 

výpis obdrží žák na svou e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce (vše je závislé na zprovoznění přihlašovací 

aplikace). Na přihlášku uveďte proto e-mailovou adresu, kterou pravidelně používáte. Na ni budou postupně 

zasílány informace z CERMATu (výpis přihlášky k odsouhlasení údajů a přihlášených zkoušek, pozvánka na DT, 

protokoly o výsledcích DT…) 

Zaslání výpisu přihlášky je doklad o Vašem přihlášení do systému, je současně určen ke kontrole údajů 

a správnosti zadaných zkoušek. 

V případě nesouladu údajů uvedených ve výpise přihlášky se skutečným stavem žáka zašle škole do 22. prosince 

2020 správné údaje na e-mail pavlina.zakova@sstd.cz.  
 

Žáci současných závěrečných ročníků AUT4, PED4, SIE4, PTE2 a PRT3 podávají přihlášku k maturitní 

zkoušce podle pokynů svých třídních učitelů a ZŘTV Mgr. Žákové. 
Prostřednictvím evidenčního programu Bakaláři/Komens nebo třídní e-mailové adresy s doménou sstd.cz obdržíte 

předpřipravené formuláře přihlášek pro svůj studijní obor. Formuláře vytisknete a doplníte své osobní údaje, e-mailovou adresu 

pro další komunikaci (zadává se do systému CERTIS) a zaškrtnete předměty povinné volitelné zkoušky – matematika DT na 

první straně, v případě volby anglického jazyka musíte zakřížkovat angličtinu na obou stranách (přední strana = DT, zadní 

strana = PP + ÚZ). Zadní strana formuláře představuje profilovou část zkoušky, kam nyní patří také český jazyk a literatura, 

cizí jazyk a zkoušky z odborných předmětů. Povinné zkoušky Vašeho oboru včetně Českého jazyka a literatury už budou 

zaškrtnuty, Vy máte možnost přidat volitelnou zkoušku z nabídky pro váš obor. Nově se letos můžete hlásit k volitelné zkoušce 

Matematika – rozšiřující, podrobnější informace https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici. Vyplněnou 

přihlášku PODEPÍŠETE a podle pokynů doručíte do školy. 

V případě, že žák nemá k dispozici tiskárnu, požádá o tisk formuláře přihlášky ve škole třídního učitele nebo 

ZŘTV Mgr. Žákovou. 
 

UPOZORNĚNÍ! Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ odevzdají řediteli školy spolu 

s přihláškou Doporučení k přiznání uzpůsobených podmínek pro konání maturitních zkoušek vydané školským 

poradenským zařízením. Na přihlášce zaškrtnou a doplní informace vztahující se k tomuto doporučení. 
 

Žáci, kteří se hlásí na opravný nebo náhradní termín maturitní zkoušky podají přihlášky k maturitní 

zkoušce Mgr. Žákové v období 23. – 30. listopadu 2020 podle předchozí domluvy (osobní návštěva 

v dohodnutém termínu nebo zaslání poštou). Na přihlášce musí být originální nebo elektronický podpis, nelze 

zaslat skenované podepsané formuláře přihlášek! 

UPOZORNĚNÍ! Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ odevzdají řediteli školy spolu 

s přihláškou Doporučení k přiznání uzpůsobených podmínek pro konání maturitních zkoušek vydané školským 

poradenským zařízením. Na přihlášce zaškrtnou a doplní informace vztahující se k tomuto doporučení. Toto 

doporučení musí mít platnost v době jarního termínu 2020. 
 

ZÁSADNÍ UPOZORNĚNÍ 

ŽÁCI, KTEŘÍ NEKONALI PÍSEMNOU PRÁCI Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A ANGLICKÉHO JAZYKA VE 

ZKUŠEBNÍM ODBOBÍ JARO A PODZIM 2020 A U NĚKTERÉ Z ČÁSTÍ ZMÍNĚNÝCH ZKOUŠEK NEUSPĚLI, tedy 

budou konat v opravném nebo náhradním termínu didaktický test nebo ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 

nebo anglického jazyka, KONAJÍ Z TOHOTO PŘEDMĚTU ROVNĚŽ PÍSEMNOU PRÁCI! 
 

Výsledkový portál žáka https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx 
 

Portál je založen na jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následného souhlasu se zasíláním příslušných 

výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. autentizačního kódu 

VPŽ, který je uveden na výpisu přihlášky k maturitní zkoušce. Pro každého žáka je jedinečný, pod tímto kódem 

je žák registrován v systému CERTIS. Na termín registrace – předběžně od 4. ledna 2021. 
 

Případné termínové změny budou zveřejněny na webových stránkách školy v Aktualitách a v sekci PRO 

STUDENTY / Maturity 2021. Zde jsou zveřejňovány veškeré informace k MZ. Žáci jsou povinni sledovat webové 

stránky školy a reagovat na pokyny třídních učitelů. V případě nejasností kontaktovat třídní učitele nebo ZŘTV 

Mgr. Žákovou (e-mail pavlina.zakova@sstd.cz, tel 555 503 200) 

Další informace sledujte na stránkách https://maturita.cermat.cz a https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-

zkouska  
 

 

V Ostravě – Vítkovicích 9. listopadu 2020 Ing. Stanislav Zapletal v.r. 

 Ředitel školy 
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