ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017 *)
1. 9. 2016

Nejzazší datum pro zveřejnění konkrétních termínů konání písemných zkoušek společné části MZ 2017 v jarním zkušebním období. Období konání stanoví MŠMT.

30. 9. 2016

Nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl.

1. 12. 2016

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2016/2017. (Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou
odevzdat řediteli školy i doporučení ŠPZ)

20.12.2016

Nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému.

16.1.2017

Nejzazší datum, dokdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2017.

31. 3. 2017

Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

31. 3. 2017

Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ.

3.4. - 12. 6. 2017
11. 4. 2017
2. - 9. 5. 2017

Období, kdy se mohou konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ.
Datum pro konání písemných prací (PP) z českého jazyka a literatury
Období, kdy se mohou konat didaktické testy a písemné práce (DT+PP) společné části MZ, vyjma PP z ČJL. (V souladu se Sdělením MŠMT pro termíny MZ 2017 jaro.) V tomto
období se rovněž uskuteční zkouška MATEMATIKA+.

15. 5. 2017

Termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům. Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitel školy, forma předání je na rozhodnutí ředitele školy.

22. 5. 2017

Termín uvolnění výsledků didaktických testů výběrové zkoušky MATEMATIKA+.

16. 5. – 12 .6. 2017

Výsledky písemných prací SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do začátku konání ústních zkoušek SČ MZ příslušné třídy. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky
písemných prací žákům.

16. 5. – 12. 6. 2017 Období, kdy se mohou konat zkoušky profilové části (termíny určí ředitel školy). (Písemné a praktické zkoušky se mohou konat již od 1. 4. 2017.)
16. 5. – 12 .6. 2017 Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části (termíny zkoušek určí ředitel školy).

—
—

Uvolnění maturitních vysvědčení školám za třídy, které zaslaly Centru výsledky všech ústních a profilových zkoušek; vždy nejpozději 2. pracovní den po odeslání všech výsledků
ústních a profilových zkoušek školou.
Žák obdrží maturitní vysvědčení od ředitele školy bez zbytečného odkladu.

14. 6. 2017

Nejzazší termín, do kdy budou mít všichni žáci, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, maturitní vysvědčení. (Za předpokladu, že ředitelé škol včas předají ke zpracování
všechny výsledky).

15. 6. 2017

Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ ředitelům všech škol současně.

*) Pravidla pro počítání termínů: Pokud některý z termínů stanovujících konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je termínem ukončení lhůty první po něm následující pracovní den. Tyto případy jsou již v kalendáři zohledněny.
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