Časový harmonogram maturitní zkoušky ve
školním roce 2018/2019:
30. 9. 2018

Zveřejnění školního seznamu nejméně 60 literárních děl pro MZ z ČJ

31. 10. 2018

Zveřejnění témat školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka (AJ, NJ)

1. 12. 2018

Podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce (včetně dokladů o PUP)

15. 12. 2018

Předání přihlášek k MZ ředitelem školy Centru

do 21. 12. 2018

Předání výpisu z přihlášky k MZ studentům

do 15. 3. 2019

Ředitel školy sdělí konkrétní termíny ústních zkoušek společné a profilové části

31. 3. 2019

Předání studentských seznamů literárních děl pro MZ z ČJ (nejméně 20 děl)

do 31. 3. 2019

MŠMT ČR zveřejní kritéria hodnocení dílčích zkoušek společné části a kritéria
celkového hodnocení MZ

do 31. 3. 2019

Ředitel školy seznámení s přiznaným uzpůsobením podmínek, úpravami podmínek a
způsobu konání maturitní zkoušky případné studenty s PUP

do 31. 3. 2019

Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí ředitelem školy

10. ‐ 11. 4. 2019

Písemná forma společné části maturitní zkoušky (PP‐ČJL, PP‐AJ, PP‐NJ)

24. 4. 2019

Uzavření klasifikace v maturitních třídách

25. 4. 2019

Schůze pedagogické rady pro maturitní třídy

26. 4. 2019

„Poslední zvonění“

29. ‐ 30. 4., 15. – 17. 5. 2019

„Svatý týden“

2. 5. – 14. 5. 2019

Písemná forma společné části maturitní zkoušky (ostatní PP a DT, výběrová zkouška
Matematika +)

do 15. 5. 2019

Centrum sdělí řediteli výsledky didaktických testů

do 16. 5. 2019

Ředitel školy sdělí studentům výsledky didaktických testů

20. 5. – 24. 5. 2019

Ústní forma společné i profilové části maturitní zkoušky

do 30. 5. 2019

Centrum zpřístupní výsledky MZ řediteli školy

31. 5. 2019

Slavnostní předání maturitních vysvědčení (termín, místo a forma budou upřesněny
později, změna termínu vyhrazena)

do 15. 6. 2019

Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části MZ

do 20. 6. 2019

Ředitel školy předá studentům protokol o výsledcích společné části MZ

