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Ve svém počítači editovatelný soubor pdf vyplňte, pak jej vytisknete a odevzdejte. Možnosti odevzdání 

přihlášky máte: zasláním e-mailem na adresu info@szesbrandys.cz, doručení Českou poštou nebo 

přihlášku přinést přímo do kanceláře školy, a to nejpozději do 25. 11. 2020. Pokud se rozhodnete 

přihlášku poslat Českou poštou, pak termín odeslání musí být nejpozději do 20. 11. 2020. Student, 

který žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiloží k přihlášce platné doporučení 

školského poradenského zařízení.  

Po přihlášení do centrálního registru, obdrží studenti výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to 

nejpozději do 20. prosince 2020. Ten si žák důkladně zkontroluje. Případné nesrovnalosti ve výpisu 

žáci oznámí do 5 dnů řediteli školy. 

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, 

které nevykonali úspěšně. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit 

předmět.  

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, 

který odevzdají řediteli školy. 

Návod k vyplnění přihlášky: 

V odstavci Žák vyplňte prosím pečlivě své osobní údaje. 

Jako email uveďte prosím adresu, kterou používáte; nejlépe shodnou s vašim školním e-mailem. 

V oddílu Společná (státní) část maturitní zkoušky volíte kromě zkušebního předmětu český jazyk  

a literatura ještě mezi cizím jazykem a matematikou. 

Dále je možné volit ještě dvě nepovinné zkoušky, stejně tak i nepovinnou zkoušku 

„matematika rozšiřující“ (dříve matematika +), kterou zohledňují v přijímacím řízení některé vysoké 

školy. 

Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín. 

V oddílu Profilová (školní) část maturitní zkoušky volíte znovu zkušební předmět český jazyk  

a literatura. 

Pokud jste zvolili jako druhý předmět ve společné části cizí jazyk, volíte tento cizí jazyk  

i v části profilové. 

A dále pak všichni žáci volí ještě dva další zkušební předměty (dle svého studijního oboru). 

Pokud budete žádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem, je třeba si tento jazyk 

přihlásit jako zkušební předmět. 

I v profilové části je možné si přihlásit další dvě nepovinné zkoušky. 

Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín. 

Budete-li žádat o přiznané uzpůsobení podmínek, vyplňte prosím i oddíl Doplňující 

informace. 
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Po vyplnění přihlášky a pečlivém zkontrolování všech údajů ji oboustranně vytiskněte  

a vpravo dole doplňte ručně psané (hůlkovým písmem) datum, své jméno a příjmení  

a podepíšete. 

Bližší podrobnosti k maturitní zkoušce naleznete v samostatném souboru publikovaném 

na webu školy nebo na nástěnce třídy v Bakalářích. Jakékoliv dotazy směřujte prosím na email 

třídních učitelek nebo info@szesbrandys.cz 
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