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H4 – důležité termíny školního roku 2018/2019 

Termín H4 Popis Poznámka 

do 30. 9. 2018 Žák obdrží školní seznam 60 literárních děl.  

9. 10. Metropolitní univerzita Praha – DT z ANJ/NEJ,  

jazyková kompetence 

150,- Kč autobus  

 

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

zkoušce profilové části EKO, HP/CER. U cizích 

jazyků obdrží 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). 

Ti žáci, kteří budou žádat úpravu 

podmínek konání MZ, musí současně 

s přihláškou odevzdat doporučení 

z pedagogicko psychologické 

poradny k uzpůsobení podmínek 

konání MZ 

24. 1. Odevzdání ročníkové práce.  

18. 2. 2019 Třídní schůzky s rodiči  

Únor 2019 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. 

 

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

Změna u ČJ - 6 témat  

11. 4.  Písemná práce z cizího jazyka ANJ/NEJ Píší všichni žáci maturitní třídy. 

15. - 17. 4. 

15. – 16. 4.  

Praktická maturitní zkouška žáci HP 

Praktická maturitní zkouška žáci CR 

Konají všichni žáci maturitní třídy. 

26. 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 
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H4 – důležité termíny školního roku 2018/2019 

Termín H4 Popis Poznámka 

29. června 2019, nejpozději však do 

31. srpna 2019, aby se mohl 

zúčastnit MZ v podzimnímu termínu.  

29. 4. + 30. 4. Předmaturitní volno.  

2. – 9. 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 2018. 

 10. – 17. 5.  Předmaturitní studijní volno. Individuální příprava žáka doma. 

Nechodí do školy. 

20. – 24. 5.  Ústní zkoušky společné a profilové části MZ.  Tyto zkoušky může vykonat pouze 

žák, který úspěšně ukončil  

4. ročník.  

 
Odborná praxe (OPX) musí být splněna do termínu klasifikační porady za 2. pololetí.  
Prosba na adresu rodičů → kontrolovat stav praxí na webu školy  
 
Důležitá informace pro rodiče ohledně odborných praxí: 
 
!! Při nedodržení směn nebo nenahlášení změn bude docházka považována za neomluvenou 

a OPX za neplatnou. Uvolnění z OPX a její přeložení na jiný termín bude umožněno pouze z 

vážných důvodů, které žák doloží písemným potvrzením od lékaře (nemoc) nebo jiné instituce 

(nečekané závažné události). V ostatních případech NEBUDE ŽÁKOVI UMOŽNĚNO vykonat OPX 

v náhradním termínu a OPX bude vykonána až po ukončení výuky 4. ročníku. Neklasifikovaný 

žák bude povinen doložit splnění OPX během června 2019 nebo nejpozději poslední týden v 

srpnu 2019. 

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 24. 9. 2018 


