Upřesnění k přihláškám k maturitní zkoušce
Vše vyplňujte pozorně, čtverečky křížkujte pečlivě (z rohu do rohu), případný text pište čitelně a tiskacím písmem!

První strana
Zkontrolujte předtištěné osobní údaje (budou uvedeny na maturitním vysvědčení), případný chybný údaj škrtněte a vedle
něj napište správný. Zkratku státní příslušnosti (dvě velká písmena) neopravujte, byla vytvořena podle oficiálního
předpisu daného Cermatem. Studenti, kteří v průběhu studia získali české občanství, zkontrolují, zda mají uvedeno "CZ".
U předmětů společné části maturitní zkoušky všechny křížky uvádějte do prvního sloupce = řádný termín:
Povinně zakřížkujte "Český jazyk".
Jako druhý předmět si zvolte jeden z cizích jazyků, nebo matematiku.
V případě zájmu zakřížkujte nejvýše dva nepovinné předměty (jiné než zvolené povinné), opět v "řádném termínu".

Druhá strana
Z nabídky profilových předmětů zvolíte dva povinné předměty a nejvýše dva nepovinné předměty (křížkují se v pravém
sloupci). Pro volbu platí následující omezení (viz parametry maturitní zkoušky zveřejněné na webu):


Anglický, francouzský nebo německý jazyk může být zvolen pouze v případě, že nebyl zvolen ve společné části.



Jako povinný předmět může být zvolena buď jen hudební výchova, nebo jen výtvarná výchova (nikoliv obě dvě).



Tělesná výchova může být zvolena pouze jako nepovinná zkouška.



Jako nepovinný předmět nemůže být zvolen tentýž předmět, který byl zvolen jako povinný.

U všech zvolených předmětů jako formu zkoušky vždy zakřížkujte ÚZ (ústní zkouška).

Třetí strana
K rubrice "Doplňující informace":


Volba "Jsem osoba, která se v souladu s § 20 odst. 4…" se týká pouze cizích státních příslušníků, kteří pobývají v ČR
méně než čtyři roky. Žádného z letošních maturantů se to netýká.



Zaškrtnutí žádosti o "přiznání uzpůsobení podmínek" je podmíněno vyplněním čísla (identifikátoru) certifikovaného
poradenského zařízení a čísla příslušného posudku (u posudků zajištěných včas jsou údaje už doplněny). Posudek musí
být vyhotoven nejpozději do termínu odevzdání přihlášky. Pozdější změny prakticky nejsou možné (s výjimkou
extrémních případů typu velmi těžký úraz).

V rubrice "Podpisy" samozřejmě vyplňte jen pravý sloupec.

