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Přehled důležitých termínů 

29. 6.   Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS. 
    Podmínkou zpřístupnění je vypořádání omluv a stavů studia z jarního období. 
     
23. 7.    Ředitel školy nejpozději vypořádá omluvy a stavy studia z jarního zkušebního období. 
 
27. 7.   Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. 
    Ředitel školy může nejdříve ukončit přihlašování.  

 
31. 7. Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.  
 
1. 8. Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. 
 
4. 8. Ředitel spádové školy nejpozději ukončí rozsazování žáků do učeben, tj. stiskne tlačítko

„Ukončit rozsazování“. 
 
5. 8. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ. 
 
14. 8.  Ředitel spádové školy může nejpozději do IS CERTIS zadat text s instrukcemi pro žáky, 

kteří budou na dané škole konat písemné zkoušky SČ MZ. 
Text bude uveden na pozvánce k písemným zkouškám SČ MZ. 

 
14. 8.   MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ. 
 
17. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ. 
 
24. 8. Ředitel školy nejpozději přeřadí žáky do jiné digitalizační dávky (nepovinné). 
 
25. 8. Centrum zpřístupní protokoly k ústním zkouškám SČ a profilovým zkouškám. 
 
1. 9. – 4. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách. 
 
 

 

VYHLÁŠKA č. 232/2020 Sb. A 233/2020 Sb. 
(Komentáře a vysvětlivky Centra jsou vyznačeny modře.) 

Maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období v roce 2020 konají podle pravidel uvedených ve
vyhlášce č. 232/2020 Sb. žáci, kteří podali přihlášku pro jarní zkušební období roku 2020 a zároveň  

a) se hlásí k jejich první opravné nebo první náhradní zkoušce, nebo 

b) opakují MZ nebo její část na základě rozhodnutí o přezkumu průběhu a výsledku MZ.  

Žáci, kteří podají přihlášku k MZ v podzimním zkušebním období a kteří nebudou splňovat výše uvedené 
podmínky stanovené vyhláškou č. 232/2020 Sb. (tzn. budou se hlásit na 2. opravný termín, příp. na
náhradní termín náhradního termínu), budou v podzimním zkušebním období konat MZ dle školského
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zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. To mimo jiné znamená, že zkoušky ze zkušebního
předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk se v jejich případě budou skládat opět i z dílčí zkoušky
konané formou písemné práce.  

IS CERTIS na základě údajů z registru žáků přidělí přihlášeným zkouškám jednotlivých žáků příznak, který
umožní rozdělit zkoušky na ty, které mají být vykonány dle zákona č. 561/2004 Sb., a ty, které mají být
vykonány dle zákona č. 135/2020 Sb. Informaci o tom, zda žák koná, či nekoná písemnou práci, uvidíte 
při importu žáků z registru žáků a na sestavě Přehledy / Přehled zkoušek SČ ve sloupci Musí konat / PP. 

 

Výpis z přihlášky 

V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje. (Není nutné,
aby žák potvrzoval škole správnost údajů ve výpisu). 

Seznámení žáka s termínem a místem konání MZ 

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s termínem amístem konání MZ nejpozději 5 dnů před konáním
konkrétní zkoušky. 

Žákovský seznam literárních děl 

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 25. července.  

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 25. července. 

Výsledky didaktických testů 

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy do 7 dnů po dni konání didaktického testu. 

Zkušební maturitní komise 

Místopředsedu a další členy komise jmenuje ředitel školy do 31. července. 

Jmenování zadavatelů 

Ředitel školy jmenuje zadavatele nejpozději 14 dnů před konáním příslušné dílčí zkoušky. 

 

STRUČNÝ NÁVOD 

 
Stručný návod slouží pouze jako pomůcka pro rychlou orientaci v IS CERTIS. 

V dalších kapitolách naleznete důležité doprovodné informace, se kterými je nutné se seznámit. 

KMENOVÉ A SPÁDOVÉ ŠKOLY 

 
1) Zkontrolujte údaje o škole.  

Některé údaje může zadat/změnit pouze Centrum. Potřebujete-li zadat/změnit takové údaje, kontaktuje Centrum
na e-mailové adrese info@cermat.cz. 


