
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 

Rozhodnutí ředitele školy o organizaci vzdělávání žáků maturitních tříd  

po ukončení klasifikace za školní rok 2016/2017 

Všichni žáci třídy 2. N budou v úterý 11. dubna 2017 absolvovat písemnou práci z Českého jazyka a 
literatury v rámci společné části maturitní zkoušky. 

Uzavření klasifikace žáků třídy 2. N je stanoveno na 12. dubna 2017.  

Žák, který úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání obdrží vysvědčení za 2. ročník vzdělávání  

dne 21. dubna 2017.  

Žák, který neukončí úspěšně poslední ročník vzdělávání do termínu uzavření klasifikace bude v termínu 

stanoveném ředitelem školy konat náhradní klasifikaci (NK) nebo opravnou zkoušku (OZ). Žák obdrží 

21. dubna 2017 výpis z vysvědčení nebo výpis z katalogového listu, kde bude uveden termín NK/OZ. 

Žák, který úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání bude konat další maturitní zkoušky v termínech 

stanovených ředitelem školy a Centrem v jarním zkušebním období (dle jednotného zkušebního 

schématu na www.novamaturita.cz). 

Žák oboru vzdělání Bezpečnostní služby bude konat ústní zkoušky společné i profilové části ve dnech 16. až 

19. května 2017 s tím, že konkrétní datum a čas zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději 21. dubna 2017. 

V případě, že žák bude konat společnou část MZ v termínu od 2. do 3. 5. 2017 obdrží nejdříve 16. května 

2017 výpis výsledků didaktických testů SČ MZ. 

V případě, že žák úspěšně vykoná obě části (profilovou a společnou) maturitní zkoušky, obdrží maturitní 

vysvědčení nejdříve 24. května 2017. Přesný termín vydání maturitního vysvědčení bude upřesněn po 

skončení ústních zkoušek společné a profilové části MZ. Následujícím dnem přestane být žákem školy.  

Protokoly o výsledcích maturitní zkoušky bude mít každý maturant k dispozici v sekretariátu školy nejdříve 

16. června 2017. Protokoly a další maturitní dokumenty může žák obdržet prostřednictvím VPŽ 

(Výsledkový portál žáka), takže důrazně žádám všechny žáky o registraci v tomto systému 

(https://vpz.cermat.cz/). 

Žák, který nebude konat/neuspěje u některé z částí nebo zkoušek maturitní zkoušky přestává být žákem 

školy 30. června 2017 a koná náhradní/opravnou maturitní zkoušku v podzimním období na škole 

stanovené Centrem. Přihlášku k náhradní/opravné zkoušce může podat řediteli školy do 25. června 2017. 

Žák, který bude v červnu 2017 konat NK/OZ přestává být žákem školy 30. června 2017. Přihlášku k řádnému 

termínu maturitní zkoušky může podat řediteli školy do 25. června 2017. 

Od dne vydání ročníkového vysvědčení (výpisu z vysvědčení/katalogu) do dne kdy žák přestane být 

žákem školy výuka ve škole neprobíhá a žák již školu nenavštěvuje. 

Žák se v tomto období účastní pouze předepsaných zkoušek (MZ/OZ/NK) v termínu stanoveném 

ředitelem školy nebo Centrem.  

 

 

 

 

Dubno, 14. 3. 2017        Mgr. Milan Lehocký v. r. 

                   ředitel školy 

 


