MATURITY 2017
JARO 2017
Do 1. 12.

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce – přihláška bude zaslána emailem a ke stažení na webu školy
- uzpůsobení maturity – nutno dodat posudek z PPP
- uzpůsobení maturity pro cizince – nutno dodat posudek z PPP
- doporučujeme registraci na VPŽ (autentiz. kód bude na výpisu z přihlášky k maturitě)

Do 31. 3.

Odevzdat seznam literatury
Neodevzdá-li student do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních
listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro
studenty k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.

polovina dubna

Uzavření klasifikace

11. 4.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

2. – 9. 5.

Didaktické testy a písemné práce ke společné části maturitní zkoušky (státní maturita)
Přesný časový harmonogram bude zveřejněn na MŠMT do 15. 1. 2017.

16. 5. – 10. 6.

Ústní část maturitní zkoušky (státní i profilové)
Student volí 2 profilové předměty pro školní část maturity jiné než ve státní části maturity.
Aby student mohl z předmětu maturovat, je nutné, aby navštěvoval předmět 2 roky (144 hodin)
v průběhu SŠ studia.

PODZIM 2017
Do 25. 6.

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
- uzpůsobení maturity – nutno dodat posudek z PPP
- uzpůsobení maturity pro cizince – nutno dodat posudek z PPP

Do 30. 6.

Odevzdat seznam literatury
Neodevzdá-li student do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních
listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro
studenty k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.

1. – 10. 9.

Státní maturity - písemná část
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají na spádových školách. Místo
bude včas upřesněno.

11. 9. – 20. 9.

Ústní část maturitní zkoušky (státní i profilové)
Student volí 2 profilové předměty pro školní část maturity jiné než ve státní části maturity.
Aby student mohl z předmětu maturovat, je nutné, aby navštěvoval předmět např. 2 roky.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
(více informací na www.novamaturita.cz)

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby
student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb.
ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).
ROK

2017

SPOLEČNÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
- stanovuje RVP/ ředitel školy
(předměty, ze kterých mohou studenti volit, jsou
zveřejněné na webových stránkách)

Pozn.



Pokud si student vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat aspoň
jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka.
Pokud si student vybere ve společné části i v profilové části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí to být
pokaždé jiný cizí jazyk.

