
ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ STUDIA ŽÁKA NA SPŠ OSTROV 

 

POKYNY PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NEUKONČILI ŘÁDNĚ POSLEDNÍ ROČNÍK STUDIA 

 žák má na vysvědčení 3 a více nedostatečných  

o žák má možnost požádat písemnou formou pana ředitele o opakování ročníku 

 

 žák má na vysvědčení 1 nebo 2 nedostatečné 

o žák bude konat opravnou zkoušku z předmětu, v kterém byl hodnocen za dané období 

nedostatečně 

o žák se musí přihlásit k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června pro podzimní 

zkušební období MZ, i když opravné zkoušky bude teprve konat  

(kontaktujte školu 11.–25. 6. 2018). 

Prosím kontaktujte Ing. Ptáčkovou (ptackova@spsostrov.cz, 736 650 029) nebo 

paní Novákovou (novakova@spsostrov.cz, 739 322 380) ohledně přihlašování 

k maturitní zkoušce. Sledujte stránky www.spsostrov.cz 

o do 30. června musí žák odevzdat vlastní seznam 20 literárních děl řediteli školy, 

které si vybere ze školního seznamu literárních děl. 

Maturitní zkoušky se konají  

 v jarním zkušebním období – od 2. května do 10. června 

 podzimním zkušebním období – od 1. září do 20. září 

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – OPRAVNÝ TERMÍN 

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

(dále jen „přihláška“), jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., řediteli 

školy, nejpozději  

 do 25. června pro podzimní zkušební období (kontaktujte školu 11.–25. 6. 2018) 

o do 30. června musí žák odevzdat vlastní seznam 20 literárních děl řediteli školy, 

které si vybere ze školního seznamu literárních děl (bude-li konat ústní část zkoušky 

Český jazyk a literatura) 

 do 1. prosince pro jarní zkušební období (kontaktujte školu 10.–30. 11. 2018,  

POZOR, aby to nebyl víkend!!!!) 

 Prosím kontaktujte Ing. Ptáčkovou (ptackova@spsostrov.cz, 736 650 029) nebo 

paní Novákovou (novakova@spsostrov.cz, 739 322380) ohledně přihlašování k maturitní 

zkoušce. 

 Sledujte stránky www.spsostrov.cz 
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V případě, že žák povinnou zkoušku společné části (dílčí část dané zkoušky) nebo 

profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, 

a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou 

zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději 

do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní 

zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty 

může v závažných případech ředitel školy prominout.  

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního 

ročníku vzdělávání ve střední škole. 

Škola nemá povinnost žáky k opravným zkouškám vyzývat. 

 

 

 

 


