
Milí žáci posledního ročníku, 

První zákonné termíny v souvislosti s maturitní zkouškou nás čekají již v listopadu a prosinci 

2016. Jsou jimi: 

čtvrtek 1. 12. 2016       Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a 
podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP. Přihláška musí být v této 
době fyzicky ve škole! Pozdější přihlášení nebude možné!!! 

 denní studium – G 4.A, HC4.A a HC4.B - všechny maturitní třídy 
budeme obcházet s paní zástupkyní Kašákovou ve středu 23.11.2016 
dopoledne (přihlášky vyplníme spolu ve třídě – předpřipravíme Vám je 
na základě údajů, které o Vás škola má) 

 dálkové studium  
 středa – DP3.A – tuto třídu navštívíme s paní zástupkyní 

Kašákovou ve středu 23.11.2016 a přihlášky k maturitní 
zkoušce vyplníme společně ve škole 

 sudý víkend – DP3.E – tato třída bohužel nemá plánovanou 
konzultaci v době, kdy jsou přihlášky škole k dispozici – 

jakmile je bude možné vygenerovat, učiníme tak a necháme je 
v centru studijní podpory (H101 v přízemí) u paní Haratické od 
11:00 do 19:00. Všichni žáci této třídy se musí dostavit do školy 
osobně a přihlášku u ní vyplnit a podepsat (POZOR na termíny 
– 2./3. prosince je již pozdě) 

 lichý víkend – DR4.A, DR4.B - tyto třídy navštívíme s paní 
zástupkyní Kašákovou v pátek 25.11.2016 na začátku 
konzultačního dne a přihlášky k maturitní zkoušce vyplníme 
společně  

 kombinované studium 

 středa – KP2.A, KP2.B - tyto třídy navštívíme s paní 
zástupkyní Kašákovou ve středu 23.11.2016 během 
konzultačního dne a přihlášky k maturitní zkoušce vyplníme 
společně  

  pátek – KP2.D – tuto třídu navštívíme s paní zástupkyní 
Kašákovou v pátek 25.11.2016 na začátku konzultačního dne a 
přihlášky k maturitní zkoušce vyplníme společně 

Pokud budete chtít uzpůsobit podmínky u maturitní zkoušky, nezapomeňte spolu s 
přihláškou odevzdat i posudek z pedagogicko-psychologické poradny. Později již nebude 
možné posudky pro jarní zkušební termín odevzdávat. 

POZOR: pokud víte, že v uvedené termíny nebudete ve škole, kontaktujte prosím 
Centrum studijní podpory  

 20. 12. 2016 Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis přihlášky k MZ  

 Výpisy z přihlášek obdržíte mnohem dříve = těmto výpisům věnujte 
prosím velkou pozornost. Jejich kontrola je opravdu důležitá. Během 
Vaší první prosincové konzultace (středa nebo pátek) Vaši třídu 
navštíví paní zástupkyně Kašáková a výpisy Vám přinese. Výpisy z 
přihlášek stejně jako všechny ostatní důležité dokumenty budete 



dostávat mimo jiné do Vaší školní datové schránky. Z té se Vám 
automaticky posílá zpráva na Vaší soukromou e-mailovou adresu, 

kterou máte registrovanou ve škole. 

POZOR: Je zákonnou povinností každého žáka maturitního ročníku se v 
tomto školním roce přihlásit k řádnému termínu maturitní zkoušky, tedy 

k jarnímu termínu 2017! Pokud se nepřihlásíte, bude Vám tento termín 
počítán jako neúspěšný! 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na Karel.Vratisovsky@ssgh.cz  

mailto:Karel.Vratisovsky@ssgh.cz

