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Brno 8. listopadu 2021
Informace k podávání přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2022
Vzhledem k epidemiologické situaci bude možné přihlášky k maturitní zkoušce podávat pouze
těmito způsoby:
 poštou,
 vhozením do schránky školy před hlavním vchodem,
 osobně v úřední hodiny pouze ve středu 8.00 – 12.00 hodin.
Žáci, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2021/2022 mají přihlášku na nástěnce třídy v
elektronickém systému Bakaláři. Přihláška je předvyplněná, je potřeba doplnit všechny údaje, na
zadní straně je nutné vpravo dole napsat datum podepsání přihlášky, tiskacím písmem jméno a
příjmení a přihlášku podepsat. Žáci, kteří mají doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky,
musí na zadní straně zaškrtnout příslušný údaj a vyplnit informace, které mají uvedené v doporučení
ze školského poradenského zařízení.
Žáci, kteří budou konat náhradní či opravnou maturitní zkoušku (týká se i bývalých žáků SŠSZS
Vesna Brno) mají přihlášku nahranou na webu školy v části maturita. Přihláška je předvyplněná, je
potřeba doplnit všechny údaje, na zadní straně je nutné vpravo dole napsat datum podepsání přihlášky,
tiskacím písmem jméno a příjmení a přihlášku podepsat. Žáci, kteří mají doporučení k uzpůsobení
podmínek maturitní zkoušky, musí na zadní straně zaškrtnout příslušný údaj a vyplnit informace,
které mají uvedené v doporučení ze školského poradenského zařízení.
Za opravnou maturitní zkoušku je nutné uhradit bezhotovostně na účet školy administrativní poplatek
nejpozději do 30. 11. 2021v částce 1 500 Kč. Číslo účtu je 27-4041160287/0100. Do poznámky
uveďte vaše jméno a příjmení a poplatek za MZ.
Po uzavření všech přihlášek vám přijde nejpozději do 20. 12. 2021 na e-mail, který máte uvedený v
našem informačním systému, výpis z přihlášky. Výpis z přihlášky si zkontrolujete, pokud na něm
najdete chybu, musíte okamžitě kontaktovat ředitelku školy. V případě nesouladu údajů ve výpisu se
skutečným stavem, žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.
Na výpisu bude také uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se mohou žáci registrovat
na výsledkovém portálu žáka.
Všechny důležité informace o maturitě najdete na https://maturita.cermat.cz/.
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