
Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2021 

 

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách 

vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s kritérii, které vyhlásil ředitel školy 

29. 10. 2020. 

 

Informace pro žáky hlásící se k opravnému termínu z profilových MZ 

- Žáci vyplní předběžnou přihlášku k profilovým zkouškám a odevzdají ji  

do 30. 6. 2021 třídnímu učiteli. Interaktivní formulář zveřejní škola na webových stránkách a 

v Bakaláři. 

- Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci obdrží 

 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou 

 e-mailem zpět na radka.florianova@bp-akademie.cz. do 23. 7. 2021. O zpřístupnění projektu 

bude škola informovat na webových stránkách nebo přes třídního učitele. 

- Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají 

nejpozději do 30. 6. 2021 Mgr. Nagyové žákovský seznam literárních děl. 

 

 

 

Informace pro žáky konající mimořádný termín SČMZ 

 

- Žáci, kteří si podali přihlášku k povinné zkoušce SČMZ v jarním zkušebním období 2021  

a u této zkoušky neuspěli (neúspěšně vykonali DT), automaticky mají nárok na mimořádný 

termín DT 7. 7. – 9. 7. 2021. Tito žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce 

pozvánku. DT se budou konat na spádové škole.  

19. 7. budou zpřístupněny výsledky DT z mimořádného termínu. V případě neúspěšného 

výsledku DT si žáci podají předběžnou přihlášku k opravnému termínu SČMZ do 20. 7. 2021, 

kterou zašlou e-mailem na radka.florianova@bp-akademie.cz. Interaktivní formulář zveřejní 

škola na webových stránkách a v Bakaláři. 

- Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou 

adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět  

na radka.florianova@bp-akademie.cz. do 23. 7. 2021. 

 

 

Pravděpodobný termín zpřístupnění projektu 15. 7. 2021.  

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619. 

 

 

 

V Plzni dne 10. 6. 2021     Mgr. Florianová 
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