
 

INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE  

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce. 

1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní 

zkoušce ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2022. 

2) Žák si převezme potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 20. prosince 

2022. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do     

5 dnů správné údaje na e-mail: jiri.gilar@skolspec.cz.  
Poznámka: Tento výpis žák rovněž obdrží na svou nahlášenou e-mailovou adresu.  

 

Žáci stávajících tříd SČ4A, SČ4B, HT4, IT4 a DSP5 podávají přihlášku k maturitní zkoušce 

prostřednictvím svých třídních učitelů. Následně žáci obdrží ve stanovených termínech prostřednictvím 

svých třídních učitelů potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra. 

Pozor: Žák, který žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, odevzdá ředitelce školy spolu 

s přihláškou Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským 

poradenským zařízením. 

Žáci – absolventi, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, podávají přihlášku k maturitní 

zkoušce osobně ZŘTV Mgr. Jiřímu Gilarovi (kancelář č. E11 – přízemí budovy E). Přihlášky k maturitní 

zkoušce lze podávat v pracovních dnech od 23. listopadu do 1. prosince 2022 (v době od 12:00 do 15:00 

hodin). Předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce budou v daných termínech k dispozici u ZŘTV Mgr. Gilara. 

Potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra si žáci vyzvednout osobně u ZŘTV Mgr. Gilara 

16. prosince 2022 (v době od 10:00 do 15:00 hodin) nebo 20. prosince 2022 (v době od 10:00 do 15:00 hodin).  

Pozor: Žák, který žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, odevzdá ředitelce školy spolu 

s přihláškou Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským 

poradenským zařízením. 
 

 

Výsledkový portál žáka (https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx) 

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci 

registrovat na výsledkovém portálu žáka. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka        

a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. 

 Případné termínové změny zveřejní ředitelka 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 ZŘTV 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 4. listopadu 2022                                                                 Mgr. Ivana Jírů, v. r. 

                                                                                                                                                        ředitelka školy 
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