
Termín Obsah
Seznámení 

žáků - zodp.
Zodpovídá spol. profil.

do 1. 9. MŠMT stanoví termíny písemných zkoušek a didaktických testů - jarní období. ano-TU Ok,4.A Ř, ZŘ spol. 

do 30. 9.

Ř. školy určí nabídku pov. a nepov. zk. podle RVP a ŠVP, včetně formy a témat konání 

těchto zk., a zveřejní toto své rozhodnutí na veřej. přístup. místě ve škole a souč. též způs. 

umož. dálk. přístup, a to nejp. 7 měsíců před konáním 1.zk. profilové části MZ.

ano-TU 4.A, Ok Ř (příkaz) profil.

do 30. 9.
Zveřejnit 20 - 30 témat ústní profilové MZ včetně povolených pomůcek , a to nejpozději 7 

měsíců před konáním první zkoušky profilové části MZ.
ano-TU 4.A, Ok

Ř (příkaz), ZŘ, 

zkoušející
profil.

do 30. 9. Zveřejnit školní seznam literárních děl. (Platí pro obě zkušební období.) Min.40 děl. ano-TU Ok,4.A Ř (příkaz), zk.Č spol. 

do 30. 9. Přihlášky k písemné maturitní práci, chce-li ji žák konat. ano-TU Ok,4.A žák profil.

do 30. 9. Návrhy témat písemných mat. prací od PK, chtějí-li něco měnit. Vedoucí PK profil.

do 30. 9. Centrum zpřístupní pracovní listy Č. Centrum, Ř spol. 

do 30. 9. Centrum zpřístupní předlohy pro školní zkušební úlohy z CJ. Centrum, Ř spol. 

do 15. 10. Zveřejnit podmínky a témata maturitních prací na další školní rok. ano-TU 3.A, Sp Ř (příkaz) profil.

do 31. 10. Zveřejnit témata pro školní zkušební úlohy z cizích jazyků. ano-TU Ok,4.A Ř, zkoušející CJ spol. 

do 31. 10. Tisk předvyplněných přihlášek z Certisu a předání žákům ZŘ, TU spol. profil.

do 30. 11. Zveřejnit přehled povolených maturitních prací včetně vedoucích. Ř profil.

do 1. 12. Přihláška ke společné i profilové části MZ pro jarní zkušební období. žák, ZŘ, TU spol. profil.

do 22.12. Předání přihlášek Centru a žákovi výpis. ZŘ spol. profil.

do 15.1. MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro jarní období. Ř, ZŘ spol. 

do 1.2. MŠMT stanoví termíny písemných zkoušek a didaktických testů - podzimní období. Ř, ZŘ spol. 

do 31.3. Odevzdat maturitní práce, pokud ji žák koná. ano-TU Ok,4.A žák profil.

do 15. 3. Stanovit konkrétní termíny ústní společné a profilové MZ. ano-TU Ok,4.A Ř (příkaz) spol. profil.

do 31. 3. Jmenovat MZ, zad. a hod. ústní zk. spol. části ano-TU Ok,4.A Ř (příkaz) spol. profil.

do 31. 3. Stanovit maturitní rozpis. ano-TU Ok,4.A ZŘ spol. profil.

do 31. 3. Odevzdat osobní sezn. literár. děl + protokol o předání a převzetí.  (archivace) ano-TU Ok,4.A žák, zkoušející Č spol. 

do 31. 3. 
Sezn. prokaz. žáky 3. roč. s konáním MZ (zákl. inf. - termíny, průběh, část spol. a prof., 

předměty, katalogy požadav., možnost odvol. proti výsledku, dodržovat termíny apod.).
ano-TU 3.A, Sp Ř, TU, vyučující spol. profil.

do 31. 3. MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek - zvláště jde o PP ČJL. Centrum, Ř spol. 

??? Písemná práce z českého jazyka a literatury. Ř, ZŘ, vyuč. Č. spol. 

do 16.4. Odevzdat posudky maturitní práce. Následně předat žákovi a členům komise. Ř, ZŘ profil.

do 20. 4.

Inform. žáky podrobně prokazat. o průběhu společné části MZ (možnost využít povol. 

pomůcky, během test.nelze opustit učeb., před test. nutno prokázat totožnost, způsob oml. 

aj.). Činnost maturantů v době mezi pís. a úst. zk. - poučení dle školního řádu.

ano-TU Ok,4.A Ř, ZŘ, TU, PK spol. 

26.4. Pedagogická rada maturitních ročníků. Ř, vyučující

do 30. 4. Předat Ř pracovní listy Č. Hodnotitel Č spol. 

do 30. 4. Předat Ř školní zkušební úlohy CJ (min 25). Hodnotitel CJ spol. 

30.4. Svatý týden - 1 den.

Před PP stanovit funkce pořizovače hodnocení PP ČJL. Ř, ZŘ spol. 

??? Did. testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky. (2.-15.5.). ano-TU Ok,4.A všichni spol. 

do 15.5. Centrum zpřístupní výsledky DT a PP. Následující den zpřístupnit žákům. Ř, ZŘ, TU spol. 

Centrum zpřístupní státní zkušební úlohy z CJ (7 dní před konáním MZ). Centrum, Ř spol. 

15.-18.5 Svatý týden - 4 dny. ano-TU Ok,4.A Ř, TU spol. profil.

21.-25.5. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (16.5.-10.6.). ano-TU Ok,4.A všichni spol. 

21.-25.5. Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (16.5.-10.6.). ano-TU Ok,4.A všichni profil.

Centrum zpřístupní celk. výsledky MZ do 2 dnů po konání profil. a spol. ústní Centrum, Ř spol. 

1.6. Vydání MZ vysvědčení. Ř, ZŘ spol. profil.

do 15.6. Centrum zpřístupní protokol o výsl. spol. části žáka ZŘ spol. 

do 15. 6. Odevzdat koncept maturitní práce vedoucímu. ano-TU 3.A, Sp žák - třetí ročník profil.

do 25. 6. Přihlášky k MZ v podzimním období. žák, ZŘ spol. profil.

do 30.6. Návrhy na KÚ na omezení počtu zkušebních komisí. Ř spol. profil.

do 30. 6. Odevzdat osobní seznam literárních děl pro podzimní zkušební období. spol. 

do 30. 6. Stanovit termíny MZ v podzimním období. Ř (příkaz) spol. profil.

do 30. 6. Předat přihlášky Centru. Ř, ZŘ spol. 

do 30. 6. Jmenovat maturitní komisi pro podzimní období Ř (příkaz) spol. profil.

do 15. 8. MŠMT stanoví JZS pro podzimní zkuš. obd. ano-TU Ok,4.A Ř,ZŘ spol. 

1.-10.9. Did. testy a pís. práce spol. části MZ - podzim. termín 2017 ano-TU Ok,4.A Ř,ZŘ spol. 

11.-20.9. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky - podzimní term. 2017 ano-TU Ok,4.A Ř,ZŘ spol. 

1.-20.9. Zkoušky prof. části konané před zkušební maturitní komisí - podzimní term. 2017 ano-TU Ok,4.A Ř,ZŘ profil.

6.9. Maturitní zkouška profilová - podzimní termín 2017 (opravná) Ř, ZŘ profil.

Centrum zpřístupní celk. výsledky MZ do 2 dnů po konání profil. a spol. ústní Ř,ZŘ
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