
 

PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM PRO ŽÁKY, KTEŘÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU OPAKUJÍ 

Každý žák má pro úspěšné složení maturitní zkoušky celkem tři pokusy – jeden řádný a dva opravné. 

Pro maturitní zkoušku jsou každý rok k dispozici pouze dva termíny – jarní a podzimní. Lednový 

termín, který byl dříve pro opravné zkoušky školami využíván, tedy již neplatí. Přihlašování k jarnímu 

termínu 2012 (tedy prvnímu termínu možné opravy) bude probíhat do 15. prosince 2011. Maturitní 

zkoušku je možné vykonat nejpozději během 5 let od ukončení 4. ročníku SŠ, výběr termínu je tedy 

čistě na Vás. 

Vzhledem k tomu, že jste již zkoušku absolvovali, v jarním či podzimním termínu, v roce 2011, možná 

Vás překvapí některé změny, které se od Vašeho posledního pokusu udály. Jedna ze změn se týká 

opravy dílčích zkoušek.  

Dosud platilo, že pokud žák neuspěje alespoň u jedné dílčí zkoušky v rámci komplexní zkoušky 

(zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizích jazyků), musí opakovat znovu celou 

komplexní zkoušku, tedy i ty dílčí zkoušky, u kterých uspěl. Nyní je toto pravidlo změněno a žák, který 

nevykoná některou dílčí zkoušku, opakuje pouze tuto, kterou nevykonal úspěšně. Ostatní, úspěšně 

vykonané zkoušky, se žákovi uznávají. Neplatí to však v případě, kdy by se žák rozhodl, že si pro 

opravnou zkoušku změní úroveň obtížnosti, na což má právo. Pokud by tak učinil, musel by opravovat 

celou komplexní zkoušku.  

Neméně důležitá změna, která z maturitní vyhlášky vyplývá, je, že písemné zkoušky společné části 

(didaktický test a písemná práce) předcházejí ústním zkouškám společné a profilové části. 

DESATERO KE KONÁNÍ OPRAVNÉ ZKOUŠKY: 

1. Žáci mají celkově 3 pokusy k tomu, aby jednotlivé zkoušky maturitní zkoušky vykonali úspěšně. 

Pokud jste tedy z jakéhokoli důvodu neuspěli, nezoufejte, máte možnost se doučit to, co Vám nevyšlo 

a připravit se ještě lépe na další pokus. 

 

2. Ohledně opakování stále platí zásada, že žák opakuje pouze ty zkoušky, které nevykonal úspěšně 

a nekoná se žádné sčítání, či kombinace, neúspěšně vykonaných zkoušek. Toto platí pro společnou 

i profilovou část MZ. 

 

3. Nově!!! - V případě komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) žák opravuje pouze tu 

dílčí zkoušku, kterou v předešlém pokusu nevykonal úspěšně. Dílčí zkoušky, které byly vykonány 

úspěšně, žák již neopakuje.  

Toto pravidlo platí i pro komplexní zkoušky konané v roce 2011. Žákům, kteří nevykonali úspěšně 

jednu nebo více zkoušek na jaře nebo na podzim 2011, tedy bude uznána úspěšně vykonaná dílčí 

zkouška z podzimního termínu 2011. Na jarní termín 2011 se přihlíží pouze v tom případě, pokud se 

k podzimnímu termínu nepřihlásili nebo pokud se k nim nedostavili a řádně se omluvili řediteli školy 

a ten jejich omluvu uznal. Žáci, na které se vztahuje jedna ze situací uvedených v předešlé větě, tak 

budou opakovat pouze ty dílčí zkoušky, u kterých neuspěli v jarním termínu a ty dílčí zkoušky, 

u kterých neuspěli v podzimním termínu v případech ostatních.  



4. Nově!!! - Ve školním roce 2011/2012 žáci podávají přihlášku k řádnému, náhradnímu i opravnému 

termínu nejpozději do 15. prosince 2011 řediteli školy. Přihlášku Vám poskytne ředitel školy. 

Nezapomeňte na to, že do 22. prosince 2011 Vám ředitel školy musí předat k podpisu výpis přihlášky 

ze systému. Jen tak se zaručí správnost zadaných údajů. 

 

5. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. Pouze 

u opravných zkoušek si lze změnit úroveň obtížnosti zkoušky. Přitom je však nutné mít na paměti, že 

v případě změny úrovně obtížnosti u komplexní zkoušky, je nutné konat znovu všechny tři dílčí 

části zkoušky! 

 

6. Možnost opakování platí pouze pro povinné zkoušky. U nepovinných zkoušek se opravná zkouška 

nekoná. 

 

7. Nově!!! - Didaktické testy a písemné práce společné části MZ předcházejí ústním zkouškám 

společné a profilové části MZ. Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) se tedy budou 

konat od 2. do 14. května 2012. Následovat budou ústní zkoušky společné a profilové části do 

8. června 2012. 

 

8. Pokud byste se k opravné zkoušce nemohli z jakéhokoli důvodu dostavit, lze se, nejpozději 

do 3 dnů od termínu konání zkoušky, omluvit řediteli školy. Pakliže omluvu uzná, neztrácíte žádný 

pokus pro konání opravné zkoušky. 

 

9. V případě, že jste neuspěli ani v prvním opravném pokusu, mají někteří z vás tendenci se opět 

hlásit do 4. ročníku a podat si tak novou přihlášku. Je však nutné mít na paměti následující: zákon 

zakazuje řediteli střední školy povolit žákovi opakování ročníku v případech, kdy žák na konci 

ročníku prospěl. Jedinou možností je tedy zahájit studium na jiné škole nebo v jiném oboru 

vzdělávání. Žák tedy může požádat o přijetí ke studiu na jinou školu. Záleží potom na řediteli školy, 

zda vás přijme ke studiu a zda vám uzná některé ročníky a budete přijati do 4. ročníku. V tomto 

případě se žák znovu přihlašuje k maturitní zkoušce, může si změnit portfolio předmětů a má opět tři 

pokusy pro konání zkoušky v případě, že u některé ze zkoušek neuspěje. Na druhou stranu žák musí 

složit všechny zkoušky znovu. Tedy žádná z již vykonaných zkoušek se mu nezapočítává/neuznává. 

 

10. Mějte na paměti, že ke zkoušce se musíte dostavit včas, to znamená v čase, který obdržíte na 

pozvánce k maturitní zkoušce. 

 

Veškeré informace najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz, případně volejte na 

infolinku tel. 224 507 507. 

Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů nejen při maturitní zkoušce!

 

http://www.novamaturita.cz/

