
Základní informace 
k podZimním termínům
V září se mohou k maturitě dostavit ti žáci, 
kteří v červnu podali přihlášku k podzimnímu 
zkušebnímu období řediteli své školy. Další 
podmínkou je samozřejmě úspěšné ukon-
čení posledního ročníku střední školy. Na slo-
žení maturitní zkoušky má každý žák celkem 
tři pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději 
do pěti let od úspěšného ukončení posledního 
ročníku střední školy. Pro žáky, kteří nebyli 
připuštěni k maturitní zkoušce v jarním zku-

šebním období a v létě budou skládat reparát 
nebo konat dodatečnou klasifikaci, se jedná 
o první, řádný termín zkoušky. Náhradní 
zkoušku pak vykonají ti žáci, kteří byli na jaře 
ředitelem školy řádně omluveni. V řádném 
i náhradním termínu mohou žáci konat po-
vinné i nepovinné zkoušky.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí 
zkoušku v předešlém termínu nevykonali 
úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali 
a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), 
se jedná o zkoušku opravnou. Opravné 
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maturitní zkouška 2016
podzimní zkušební období
písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartu-
jí na začátku září podzimní zkušební období. konkrétně v termínu 
od 1. do 6. září se budou konat didaktické testy i písemné práce 
společné části, po kterých budou následovat ústní zkoušky a zkouš-
ky profilové. informace k organizaci a průběhu zkoušky i doporučení 
k přípravě se čtenáři dozvědí právě v tomto čísle maturitního zpra-
vodaje.

zkoušky se konají pouze u povinných zkou-
šek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky 
se neopravují. Při přihlašování k opravné, 
případně náhradní zkoušce si nelze změnit 
předmět. K náhradním a opravným zkouš-
kám se žák nemusí nutně přihlásit ihned 
v podzimním zkušebním období 2016, ale 
během pěti let od úspěšného ukončení po-
sledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Termín pro písemné zkoušky společné 
části MZ v podzimním období byl Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy sta-
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teprve před dvěma 
měsíci skončilo jarní 
zkušební období 
společné části ma-
turitní zkoušky a již 
probíhá příprava na 
zkušební období podzimní.  organizace 
maturitní zkoušky se oproti jarnímu 
zkušebnímu termínu příliš nemění, 
prakticky jediným rozdílem je, že pí-
semné zkoušky společné maturitní 
části se budou konat v takzvaných 
spádových školách. Veškeré infor-
mace budou opět k dispozici na ofi-
ciálních stránkách maturitní zkoušky 
www.novamaturita.cz a na faceboo-
kovém profilu udělám maturitu.

za Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání přeji všem, které podzimní 
maturitní zkouška čeká, hodně úspě-
chů a sil k završení středoškolského 
vzdělání.

 Jiří zíka
 ředitel CzVV

www.novamaturita.cz


noven na období od 1. do 6. září, přičemž 
zkoušky se budou konat v tzv. spádových ško-
lách, na které budou žáci přiděleni s ohledem 
na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Písemné zkoušky odstartují již ve čtvr-
tek 1. září ve 12.00 hodin. Jednotné zku-
šební schéma zveřejnilo Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy k 15. srpnu 2016 
a je publikováno na oficiálních stránkách 
www.novamaturita.cz. O termínu a místě ko-
nání písemných zkoušek společné části ma-
turitní zkoušky budou přihlášení žáci rovněž 
informováni prostřednictvím pozvánky k pí-
semným zkouškám, kterou obdrží v druhé 
polovině srpna od ředitele své školy v papí-
rové či elektronické podobě nebo si ji nechají 
zaslat přes výsledkový portál žáka.

Ústní zkoušky společné části se konají na 
kmenové škole v období 12.–20. září v ter-
mínech stanovených ředitelem školy. Od 
1. do 20. září mohou souběžně probíhat také 
zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné 
části a konkrétní termíny zkoušek profilové 
části stanoví ředitel školy nejpozději dva mě-
síce před jejich konáním.

»	 Písemné zkoušky společné části matu-
ritní zkoušky v podzimním zkušebním 
období 2016 se konají od 1. do 6. září 
2016. 

»	 Ústní zkoušky společné části maturitní 
zkoušky se konají od 12. do 20. září 
2016.

»	 Pozvánku k písemným zkouškám spo-
lečné části maturity konaným na spá-
dové škole předá maturantům ředitel 
kmenové školy po 17. srpnu 2016.

den maturitní Zkoušky
»	 	Dbejte na to, abyste přišli včas! Vzhle-

dem k tomu, že zkouška je zahájena na 
všech školách ve stejný čas, nelze tolero-
vat pozdní příchody žáků.

»	 	Přineste s sebou průkaz totožnosti (ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas)! Ze-
jména zadavatelé písemných zkoušek na 
spádových školách žáky neznají a jsou po-
vinni jejich totožnost pečlivě ověřit.

»	 	U zkoušky používejte pouze povolené 
pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky 
(mobilní a jiná elektronická zobrazovací 
zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, 
netbooky, smartbooky, PDA, tablety, 
čtečky elektronických knih, audio pře-
hrávače, PMC, MID, speciální hodinky 
s možností nahrání dat aj.) je přísně za-
kázáno a nedodržení těchto podmínek 
se považuje za hrubé porušení pravidel 
maturitní zkoušky vedoucí až k vylou-
čení žáka ze zkoušky.
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KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA

dílčí 
zkouška váha

ověřovaná 
kompetence/

dovednost
vymezený čas forma zadání pomůcky

didaktický 
test 50 %

poslech 35 minut nahrávka 
a test psací 

potřebyčtení a jazyková 
kompetence 60 minut test

písemná 
práce 25 % písemný projev 60 minut 2 odlišné části

psací 
potřeby, 
slovník*

ústní 
zkouška 25 % ústní projev 

a interakce
20 minut 

příprava + 15 
minut zkouška

vylosovaný 
pracovní list

slovník, 
pomůcky 

stanovené 
školou

*  Slovník nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci. Slovníky 
prochází před zkouškou kontrolou.

MZ 2016 – podzim
didaktický test písemná práce

den čas den čas
anglický jazyk 5. září 8:30 1. září 15:15
německý jazyk 5. září 8:30 5. září 13:00
francouzský jazyk 5. září 8:30 5. září 13:00
španělský jazyk 5. září 11:15 5. září 15:15
ruský jazyk 5. září 11:15 5. září 15:15

Datum konání ústní zkoušky (v termínu od 12. do 20. 9. 2016) stanovuje ředitel školy.

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
datum 
konání

dílčí 
zkouška váha vymezený 

čas forma zadání pomůcky

2. 9. 2016
8:30

didaktický 
test 1/3 60 minut test psací potřeby

2. 9. 2016
11:15

písemná 
práce 1/3

25 minut na 
výběr zadání 
+ 90 minut 

zkouška

výběr z 10 
zadání 

psací potřeby, 
pravidla českého 

pravopisu

12.–20. 9. 
2016

ústní 
zkouška 1/3

20 minut 
příprava + 
15 minut 
zkouška

vylosovaný 
pracovní list psací potřeby

ZKOUŠKA Z MATEMATIKY  
A NEPOVINNÁ ZKOUŠKA PROFILOVÉ ČÁSTI MATEMATIKA+

datum 
konání zkouška váha vymezený 

čas
forma 
zadání pomůcky

1. 9. 2016
12:00 Matematika 1 105 minut test 

psací a rýsovací 
potřeby, kalkulačka, 

tabulky

6. 9.2016
9:00 Matematika+* 1 150 minut test

psací a rýsovací 
potřeby, kalkulačka, 

tabulky
*  Matematika+ je centrálně zadávaná profilová zkouška společné části maturitní zkoušky.

maturitní předměty společné části přehledně
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»	 	Stejně tak je považována za hrubé poru-
šení pravidel i nesamostatná práce v po-
době napovídání, opisování či využívání 
„taháků“. Porušení těchto pravidel vede 
také až k vyloučení žáka ze zkoušky.

»	 Povolené pomůcky
»	Matematika: Matematické, fyzikální 

a chemické tabulky pro střední školy 
(bez poznámek – vpisků, podtržené 
pasáže či záložky jsou povoleny); psací 
a rýsovací potřeby (propisovací tužka, 
obyčejná tužka, guma, pravítko, trojú-
helník s ryskou, úhloměr a kružítko); 
kalkulačka bez grafického režimu, ře-
šení rovnic a úprav algebraických vý-
razů. 

»	Český jazyk a literatura: u didaktického 
testu nejsou povoleny žádné pomůcky, 
při písemné práci lze využít Pravidla 
českého pravopisu. 

»	Cizí jazyk: u didaktického testu ne-
jsou povoleny žádné pomůcky. Při pí-
semné práci můžete použít slovník, ne-
smí však obsahovat přílohy věnované 
písemnému projevu. Slovník můžete 
použít i při ústní zkoušce, a pokud to 
vyžaduje povaha třetí části pracovního 
listu, může škola při této dílčí zkoušce 
stanovit další povolené pomůcky. 

V povolených publikacích nesmí být žádné 
poznámky nebo vpisky. Podtržené, zvýraz-
něné pasáže nebo záložky jsou však povo-
leny. Pravomoc povolit či zakázat žákovi 
použití konkrétní pomůcky má zadavatel, 
kontrolou je pak v rámci odpovědnosti za 
organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel 
školy. V případě písemných zkoušek může 
tedy ředitel spádové školy odebrat žákům 
jejich vlastní pomůcky, v takovém případě 
však musí zajistit a umožnit využití školních 
povolených pomůcek.

»	Žáci s přiznaným uzpůsobením pod-
mínek mají pak, vyjma výše uvedených 
pomůcek, možnost využít tzv. kompen-
zační pomůcky, které uvede školské po-
radenské zařízení v jejich posudku.

Maturant by měl také myslet na to, že v pří-
padě komplexní zkoušky (český jazyka a li-
teratura, cizí jazyk) je každá dílčí zkouška 
hodnocena zvlášť, a měl by se seznámit 
s kritérii hodnocení společné části matu-
ritní zkoušky. Kritéria hodnocení jsou vy-
dávána Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a jsou ke stažení na stránkách 
www.novamaturita.cz.

pravidla a doporučení pro 
maturanty k písemným 
Zkouškám 
»	 	Pište černě nebo modře píšící propiso-

vací tužkou, která píše dostatečně silně 
a nepřerušovaně. Vezměte si vždy i ná-

dou úlohu! Třeba i na tu, u které si svou 
odpovědí nejste zcela jisti.

Zápis řešení tzv. uzavřených testových úloh 
(křížkování)
Odpověď, kterou považujete za správnou, zře-
telně zakřížkujte v záznamovém archu. Zkon-
trolujte si, že odpověď vyznačujete u správ-
ného čísla úlohy. Křížky je třeba dotahovat 
do rohů, ale nepřetahovat. V tomto případě 
se pečlivost vyplácí. Ledabylý záznam může 
vést ke ztrátě bodů, i když na první pohled to 
vypadá, že je čtvereček zakřížkován jedno-
značně. Záznam čte stroj, a ten není schopen 
citlivě vnímat větší nepřesnosti.

Pokud je zakřížkováno více než jedno 
pole, bude odpověď považována za ne-
správnou.

Pokud chcete svou odpověď opravit, pro-
tože jste se např. spletli v zápise, zabarvěte 
pečlivě původně zakřížkované pole. Nově 
zvolenou odpověď vyznačte křížkem do 
nového pole. Jakýkoli jiný způsob záznamu 
odpovědí a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. I zde platí, že je po-
třeba opravovanou odpověď zabarvit přesně 
a úplně. Opravy je třeba důkladně promyslet, 

Maximální bodové hodnocení: 95 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 %

1  Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 úloh.

  Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu.

  Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.

  U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete 
získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 2 body.

  U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná.

  Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se neudělují záporné body.

  Odpovědi pište do záznamového archu.

  Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení.

  Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení.

2  Pravidla správného zápisu odpovědí

  Odpovědi zaznamenávejte modře nebo 
černě píšící propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně.

  Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu.

ANGLICKÝ JAZYK
 AJMZD16C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám

  Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.

 A B C D
  4    

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole.

 A B C D
  4    

  Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 
a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď.

  Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude 
vaše odpověď považována za nesprávnou.

2.2   Pokyny k otevřeným úlohám

  Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí. 
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 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

  Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena.

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte 
a novou odpověď zapište do stejného pole. 
Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice 
vyznačeného pole.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

hradní kuličkové pero. Zásadně nedopo-
ručujeme psát fixem, plnicím či „gumo-
vacím“ perem. Při práci se záznamovým 
archem nepoužívejte bělicí korektory či 
pásky.

»	 	Pište čitelně! Bude-li písemný projev ne-
zřetelný, přerušovaný či jakkoli rozmazaný 
– a platí to i pro nezřetelný nebo nejed-
noznačně umístěný křížek – nebude hod-
nocen. Stejně tak tečkování nebo „krouž-
kování“ odpovědí není správně a také  
v tomto případě  nebude nesprávně zazna-
menaná odpověď hodnocena.

»	 	Odpovědi zaznamenávejte pouze do vy-
značených polí! Záznamové archy budou 
skenovány a úlohy elektronicky zpraco-
vány. Zápisy mimo vyznačená pole nebu-
dou načteny a vyhodnoceny.

»	 	Přepište své odpovědi do záznamového 
archu! Poznámky k řešení si můžete dělat 
do testového sešitu. Nechte si však dosta-
tečný čas na přepsání odpovědí do zázna-
mového archu. Jakékoliv odpovědi, byť 
i správné, ale uvedené jen v testovém se-
šitu a nepřepsané do záznamového archu, 
nebudou hodnoceny.

»	 	Každá uzavřená úloha má právě jednu 
správnou odpověď. Za nesprávnou či ne-
uvedenou odpověď se neudělují záporné 
body. Pokuste se tedy odpovědět na kaž-
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zabarvené pole již nelze označit jako správ-
nou odpověď.

Každá uzavřená úloha/podúloha má 
právě jednu správnou odpověď. Za nespráv-
nou či neuvedenou odpověď se neudělují zá-
porné body. 

Zápis řešení tzv. otevřených testových úloh
Pište čitelně a výhradně do vyznačeného 
„čtecího“ pole určeného pro záznam řešení. 
Rovněž dbejte na to, aby číslo pole pro zápis 
odpovědi odpovídalo číslu úlohy, na kterou 
odpovídáte. POZOR! V případě nečitelné či 
nejednoznačné odpovědi nebudou započ-
teny body.

Při zápisu řešení rozlišujte velká a malá 
písmena.

V matematice je rovněž nezbytné dodržo-
vat pokyny pro způsob zápisu odpovědi. Hod-
notí-li se i postup, žák by neměl přeskakovat 
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Převzaté texty či jejich části (z webových 
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važují za autorský text žáka. Pokud se použití 
převzatých textů při hodnocení odhalí, části 
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semné práce. Maturanti tak v těchto přípa-
dech zcela zbytečně ztrácejí body.

příprava k podZimnímu 
Zkušebnímu období
Rozsah učiva potřebný ke zvládnutí zkoušky 
z daného předmětu je definován v Kata-
logu požadavků ke zkouškám společné 

Maximální bodové hodnocení: 95 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 %

1  Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 úloh.

  Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu.

  Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.

  U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete 
získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 2 body.

  U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná.

  Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se neudělují záporné body.

  Odpovědi pište do záznamového archu.

  Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení.

  Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení.

2  Pravidla správného zápisu odpovědí

  Odpovědi zaznamenávejte modře nebo 
černě píšící propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně.

  Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu.

ANGLICKÝ JAZYK
 AJMZD16C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám

  Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.

 A B C D
  4    

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole.

 A B C D
  4    

  Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 
a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď.

  Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude 
vaše odpověď považována za nesprávnou.

2.2   Pokyny k otevřeným úlohám

  Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí. 
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 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

  Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena.

  Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte 
a novou odpověď zapište do stejného pole. 
Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice 
vyznačeného pole.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
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části. Naleznete zde i přesné vymezení 
každé zkoušky či jejích částí v případě kom-
plexní zkoušky z jazyků. Odkaz na Katalog 
požadavků naleznete na našich stránkách 
www.novamaturita.cz. 

Další vzorové úlohy a zadání naleznete 
na oficiálních stránkách maturitní zkoušky 
www.novamaturita.cz v sekci Testy a zadání, 
kde jsou k dispozici testy z minulých roč-
níků. Při práci s těmito testy by se žáci měli 
zaměřit zejména na typy jednotlivých úloh, 
strategii jejich řešení a na práci s časem. 

Užitečnými pomocníky mohou být i tema-
ticky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje 
(v záložce Maturitní zpravodaj). Další tipy 
a rady současných i již úspěšných maturantů 
naleznete na oficiálním facebookovém pro-
filu Udělám maturitu. 

Maturanti by neměli podceňovat přípravu 
také ve smyslu organizace zkoušky, měli by 
věnovat dostatečnou pozornost informacím 
k organizaci zkoušky, které jsou uvedeny 
v oficiálních informačních materiálech a na 
výše zmíněném internetovém portálu a fa-
cebookovém profilu. A při samotné zkoušce 
pak pozorně poslouchat informace, které jim 
sděluje zadavatel zkoušky v učebně, pečlivě 
se seznámit s pokyny na přední straně testo-
vého sešitu, a zejména nezapomínat na to, že 
se hodnotí pouze odpovědi zapsané správ-
ným způsobem (viz zápis řešení uzavřených/
otevřených úloh) v testovém sešitě.

výsledky podZimního 
Zkušebního období maturitní 
Zkoušky
Každý maturant, který bude v podzimním 
zkušebním období konat ve společné části 
zkoušku formou didaktického testu, dostane 
tzv. výpis výsledků didaktických testů spo-
lečné části maturitní zkoušky. Výpis bude 
obsahovat hodnocení povinných i nepovin-
ných dílčích zkoušek společné části MZ ko-
naných formou didaktického testu.

Výsledky didaktických testů společné části 
maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpří-
stupněny ve formě výpisů výsledků didaktic-
kých testů 12. září 2016. Ředitelé škol tyto 
výpisy předávají žákům nejpozději následující 
pracovní den. Zaslání výpisu prostřednictvím 
výsledkového portálu žáka je pouze doplňko-
vou službou, povinnost předat výpis žákům 
mají samotné kmenové školy.

Výsledky písemných prací z českého jazyka 
a literatury musí být předány řediteli kmenové 

školy do 13. září 2016. Výsledky písemných 
prací z cizích jazyků budou předány řediteli 
školy do tří pracovních dnů od shromáždění 
hodnocení všech písemných prací z cizího ja-
zyka žáků příslušné třídy. Ředitel školy následně 
bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.
Maturitní vysvědčení pro žáka, který 
v podzimním zkušebním období úspěšně 
vykonal všechny povinné zkoušky společné 
i profilové části MZ, zpřístupní Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání škole 
nejpozději do dvou pracovních dnů od 
doby, kdy shromáždí veškeré výsledky pří-
slušného žáka. O termínu předání vysvěd-
čení rozhoduje ředitel školy. 

výsledkový portál žáka
Také pro podzimní zkušební období matu-
ritní zkoušky 2016 bude pro maturanty, kteří 
se k podzimnímu termínu přihlásí, zpřístup-
něn Výsledkový portál žáka. Prostřednic-
tvím výsledkového portálu žáka si maturanti 
budou moci nechat zaslat například výpis 
výsledků didaktických testů, ohodnocený 
záznamový arch didaktického testu nebo zá-
znam o hodnocení písemné práce z cizího ja-
zyka na svůj e-mail. 

K registraci do Výsledkového portálu žáka 
potřebuje maturant pouze svůj autentizační 
kód VPŽ, který je uveden na výpisu z při-
hlášky k maturitní zkoušce pro podzimní 
zkušební období 2016. Autentizační kód bude 
rovněž uveden na pozvánce k písemným 
zkouškám společné části maturitní zkoušky 
v podzimním zkušebním období 2016, kterou 
maturanti obdrží ve druhé polovině srpna 
2016. Výsledkový portál žáka je pro registraci 
maturantů zpřístupněn od 17. srpna 2016.

UPOZORNĚNÍ: Centrem neautorizo-
vané informace, aktivity či jiné činnosti 
týkající se organizace společné části matu-
ritní zkoušky mohou obsahovat údaje ne-
pravdivé nebo zavádějící a jejich užití může 
čtenáře postavit do nepříjemných situací 
v konfrontaci s podmínkami vlastní rea-
lizace maturitní zkoušky. Pokud již infor-
mace či služby jiného než oficiálního zdroje 
využijete, ověřte si vždy jejich relevantnost 
na oficiálních informačních zdrojích Cen-
tra www.novamaturita.cz, dotazem na ofi-
ciální HelpDesk (tel.: 224 507 507, e-mail: 
info@novamaturita.cz) nebo na facebooko-
vém profilu Udělám maturitu.

Vždy se tedy, prosím, přesvědčte, zda in-
formace pochází z oficiálních zdrojů.
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