Upozornění všem žákům konajících maturitní zkoušku v jarním termínu 2021
dle platné vyhlášky MŠMT ČR č. 177 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou v platném znění (§ 4) je každý maturující žák povinen podat svoji
vyplněnou písemnou přihlášku k vykonání maturitní zkoušky 2021 v jarním termínu.
Ředitelka školy stanovila pro žáky třídy NS4. a žáky konající opravné MZ
termín odevzdání písemné přihlášky do pátku 27. 11. 2020.
Každý žák odevzdá svoji kompletní přihlášku své třídní učitelce nejpozději do výše uvedeného
termínu !! Zvolené zkoušky po odevzdání přihlášky již budou závazné a nelze je měnit.
Třídní učitelka provede základní kontrolu přihlášky žáka a s vyplněným seznamem žáků třídy s
přehledem zkoušek žáků je odevzdá ZŘ pro TEV v termínu do 30.11.2020.
Tiskopisy přihlášek k MZ 2021 jaro již máte na www.ssno.cz ke stažení nebo si je vyzvednete u Mgr.
Kosmákové.
V Bystřici pod Hostýnem dne 6. 11. 2020
Ing. Bc. Olga Pastyříková
ředitelka školy
Výpis z platné vyhlášky:
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
§4
Přihlašování k maturitní zkoušce
(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce (dále jen "přihláška"), jejíž vzor
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, řediteli školy, a to nejpozději do
a) 1. prosince pro jarní zkušební období,
(2) V přihlášce žák uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a
místo narození, státní občanství,
b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky7),
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky8),
d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky9),
e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky10),
f) označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny,
g) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této
vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky,
h) požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a
literatury.
(3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení podle § 20. Toto doporučení se založí do
školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona. K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů
o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti
překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.
(4) Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci 2 písm. b) a c). Přihláška ke zkoušce podle § 81
odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 1 až 3; v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem částem zkoušky příslušného zkušebního předmětu profilové části
maturitní zkoušky, u kterých neuspěl nebo které nekonal.

