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D3 – důležité termíny školního roku 2017/2018 

 

Termín Popis Poznámka 

Do 30. 9. 

2017 

Žák obdrží školní seznam 60 literárních děl.  

Do 31. 10. Žák obdrží seznamy maturitních témat k ústní 

zkoušce profilové části. U cizích jazyků témata  

3. školní části k ústní zkoušce. 

 

Listopad Školní maturitní generálka. DT z CJL a ANJ/NEJ/MAT 

Do 1. 12.  Odevzdání přihlášky k jarnímu termínu maturitních 

zkoušek (dále jen MZ). 

Současně s přihláškou je nutné 

odevzdat doporučení 

z poradenského zařízení 

k uzpůsobení podmínek konání 

MZ (týká se jen některých žáků). 

Únor 2018 Školní maturitní generálka. DT z CJL, ANJ/NEJ/MAT, PP 

z ANJ/NEJ. Dle přihlášky k MZ. 

Do 31. 3. Žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl 

z CJL. 

 

11. 4. Písemná práce z českého jazyka (ČJ)  Píší všichni žáci maturitní třídy.  

Změna u ČJ - 6 témat místo 10. 

17. 4.  Praktická maturitní zkouška. Konají všichni žáci maturitní třídy. 

27. 4. Předávání vysvědčení za 4. ročník, ukončení výuky. Úspěšně uzavřená klasifikace a 

obdržené vysvědčení nikoli VÝPIS 

je podmínkou připuštění 

k maturitní zkoušce. V případě, že 

žák nebude mít uzavřenu 

klasifikaci 4. ročníku, vykoná 

zkoušky v náhradním termínu 

nebo opravné zkoušky do 29. 

června 2018, nejpozději však do 

31. srpna 2018, aby se mohl 

zúčastnit MZ v podzimnímu 

termínu.  

30. 4. Předmaturitní studijní volno.  
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D3 – důležité termíny školního roku 2017/2018 

Termín Popis Poznámka 

2. – 7. 5. Písemné zkoušky společné části MZ (DT, PP). Tyto zkoušky může vykonat 

pouze žák, který úspěšně ukončil 

4. ročník, i když obdržel 

pozvánku k MZ. Pozvánka je 

zasílána všem žákům na základě 

přihlášky z prosince 2017. 

 8. – 15. 5.  Předmaturitní studijní volno. Individuální příprava žáka. 

16. – 18. 5. Ústní zkoušky společné a profilové části MZ.  Tyto zkoušky může vykonat 

pouze žák, který úspěšně ukončil 

4. ročník.  

 

Poznámka: Podrobné údaje o nové podobě maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, 

požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace atd. jsou k dispozici na 

www.novamaturita.cz. 

V České Lípě aktualizováno dne 20. 12. 2017 


