
 
 

AKTUALIZACE TERMÍNŮ 
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2020 

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

1) Předání tiskopisů přihlášek k maturitní zkoušce. 

Mimo již dříve uvedené termíny (24. a 27. 7. 2020) lze podat přihlášku také 9., 10. a 23. 7. 2020 

Termíny předání:   9. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

      10. července 2020 od 9:00 do 14:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

   23. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

      24. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

      27. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

Žáci si vyplněné tiskopisy přihlášek k MZ zkontrolují, podepíšou a ihned odevzdají. 

2) Odevzdání vlastního seznamu literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Mimo již dříve uvedené termíny (24. a 27. 7. 2020) lze odevzdat vlastní seznam také 9., 10. a 23. 7. 2020 

Termíny odevzdání: 9. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

        10. července 2020 od 9:00 do 14:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

     23. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

                          24. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

        27. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v kanceláři ZŘTV č. E11 (přízemí budovy E) 

Žáci mohou odevzdat seznam nový nebo potvrdit stávající z jara 2020. 

3) Předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce. 

Škola zašle žákovi na jeho osobní e-mail potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději 

do 5 dnů od předání údajů Centru dne 31. července 2020. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák 

zašle škole do 5 dnů správné údaje. 

 

Případné termínové změny zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz 

(PRO ŽÁKY A RODIČE – MATURITNÍ ZKOUŠKY).  

Mimo uvedené dny a dobu je třeba si termíny dohodnout osobně nebo telefonicky u zástupce ředitele pro 

teoretické vyučování Mgr. Jiřího Gilara (tel. 596909313, mob. 605279561). 

Informace k maturitním zkouškám jsou dostupné na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz 

(PRO ŽÁKY A RODIČE – MATURITNÍ ZKOUŠKY). ŽÁCI JSOU POVINNI SLEDOVAT 

INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY!!! 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 1. července 2020     Mgr. Jiří Gilar, v. r. 

            ZŘTV 

http://www.skolspec.cz/
http://www.skolspec.cz/

