
Maturitní  zkouš ky – jaro 2022 

Základní informace k maturitním zkouškám 
 

 přihlášky se odevzdávají nejpozději do 1. 12. 2021  

(upozorňuji, že 1. 12. je již musí mít ředitel v ruce). 
 

Níže shrnutí, jak přihlášku vyplnit (některé části jsou již na přihlášce předvyplněné): 
 

Přihláška k maturitní zkoušce pro školní rok: 2021/22 

Zkušební období maturitní zkoušky: jaro 

Název a adresa školy: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o.,  

           Hovorčovciká 1281/11, 182 00 Praha 8 

Obor vzdělávání: Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01  (denní studium) 

Obor vzdělávání: Bezpečnostní služby 68-42-L/51  (dálkové nástavbové studium) 

Forma vzdělávání: denní studium / dálkové nástavbové studium 

Evidenční číslo žáka: žák si vyplní svoje číslo smlouvy  

Rok ukončení SŠ: rok ukončení  

RED IZO: 600006051  

Třída: doplní si  

Stejně tak si každý vyplní vlastní údaje – jméno, příjmení, datum narození, atd.  

(důležitý je e-mail, prosím, pište čitelně!!! Na e-mail Vám bude zaslána pozvánka a jiné dokumenty k maturitě) 

 

 

Společná část maturitní zkoušky  

Křížkem označte zkoušky, ke kterým se chcete přihlásit. Pokud se hlásíte k maturitní zkoušce poprvé, jedná 

se o sloupeček „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Pokud jste repetent z minulých let a jdete k opravné zkoušce nebo jste byli 

nemocní, tak se hlásíte k náhradní zkoušce, křížkem v příslušném řádku zkušebního předmětu zakřížkujte 

okénko ve 3. sloupečku „NÁHRADNÍ NEBO OPRAVNÁ ZKOUŠKA“. 

 

Povinné zkoušky ČESKÝ JAZYK, poté cizí jazyk nebo matematika. 

Případně pokud si někdo chce dát další cizí jazyk nebo k cizímu jazyku i matematiku, křížkuje se v pravé části 

tabulky jako nepovinná zkouška.  

Upozorňuji, že ten předmět, který si zvolíte, budete mít celé období, než maturitní zkoušku vykonáte. Nelze 

v případě neúspěchu při dalším opravném termínu změnit např. matematiku na cizí jazyk! 

 

Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu. Didaktické testy jsou hodnoceny 

slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním 

vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. 

 

 

Profilová část maturitní zkoušky  

Na další straně přihlášky se křížkují další povinné zkoušky. Zde jednotlivé zkušební předměty musíte vypsat, 

tzn. – ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK (pokud jste si ho zvolili ve společné části; pokud jste si dali matematiku, zde 

již matematiku nepíšete) PRÁVO, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, PÍSEMNÁ PROFILOVÁ MATURITNÍ 

ZKOUŠKA = vše v části „POVINNÉ ZKOUŠKY“, sloupeček „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Opět pokud již opravujete, 

zapište si pouze chybějící předmět a křížkujte jako „OPRAVNÁ ZKOUŠKA“). 
 

Pokud si chce dát někdo volitelný předmět jako je Kriminalistika, Bezpečnostní činnost nebo Sebeobrana, 

křížkuje se až v druhé části tabulky jako „NEPOVINNÁ ZKOUŠKA“. 

 



 

 

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, pokud si žák zvolil 

cizí jazyk ve společné části (pokud si zvolil matematiku, uvede pouze český jazyk), a ze 3 dalších povinných 

zkoušek z nabídky stanovené školou, což je v našem případě – PRÁVO, IZS A PPMZ. 

 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí (ano, vypadá to, že letos se už písemná práce konat bude). Hodnocení 

písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří 

zbývajících 60 % 

 

 

Další důležité info 

Maturanti mají 3 pokusy – jeden řádný a poté dvě opravné zkoušky (pokud se něco změní a počet pokusů 

se bude navyšovat, budu vás informovat).  Pokud se nemůžete na zkoušku dostavit, je nutné se nejpozději 

do 3 dnů písemně omluvit (omluva lze uznat pouze od lékaře). 

 

Není povinnost, že se musíte přihlásit hned na podzim, můžete se přihlásit až za rok, za dva. Nicméně si musíte 

hlídat, abyste to stihli v rámci 5 let. Poslední termín, ten pátý rok, se uznává pouze jaro. Na podzim by Vám 

už zkouška nebyla povolena. Také na každou zkoušku je třeba zvlášť vyplnit přihlášku, není to automatické!!! 

Dokud neodevzdáte vyplněnou přihlášku, nemůžeme Vás k maturitním zkouškám přihlásit a je jedno, zda 

se hlásíte ke společné části nebo profilové!!! Tzn., prosím, hlídejte si termíny pro podání maturitních 

přihlášek: 

 do 1. prosince – pro jarní termín 

 do 27. června – pro podzimní termín 

 

Nyní důležité doplňující informace: 

CIZINCI - pokud se maturant v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky alespoň 4 roky 

vzdělával ve škole mimo území České republiky a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové 

navýšení 30 minut u didaktického testu a 45 minut u písemné práce, při konání didaktického testu má 

možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce má povolen překladový slovník a Slovník 

spisovné češtiny), zaškrtne příslušnou kolonku v přihlášce. Oprávněnost této žádosti je třeba doložit písemně 

k rukám ředitele v dostatečném předstihu, aby bylo možno případně žádost doplnit či opravit. Žádost se 

podává nejpozději do 1. prosince 2021 (spolu s přihláškou). Upozorňuji, že je třeba mít vysvědčení z cizích 

zemí přeložené do českého jazyka! 

 

SPUO – pokud žák žádá v souladu s maturitní vyhláškou o uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné 

části kvůli zdravotnímu handicapu (dyslektik, dysgrafik, apod.), zaškrtne příslušnou kolonku, vyplní 

požadované informace na formuláři přihlášky a přiloží platné doporučení školského poradenského zařízení.  

Resortní identifikátor a registrační identifikátor najde žák na svém posudku. Tento posudek se odevzdává 

spolu s maturitní přihláškou, tzn. nejpozději do 1.12.2021! Posudek nesmí být starší 3 měsíce a platnost 

posudku je 18 měsíců, tzn. v případě, že by jedinec šel k opravné zkoušce na podzim, posudek k přihlášce 

přikládat nemusí, bude platit ten z jara (nezapomeňte si však poznamenat číslo posudku, abyste mohli vyplnit 

do přihlášky).  

 

Poté stačí již na přihlášce doplnit datum, jméno a příjmení, a podepsat se. 

 

POZOR! Spolu s přihláškou se odevzdá i seznam četby!!! Pokud se hlásíte k opravné zkoušce a český jazyk již 

máte úspěšně splněný, seznam četby samozřejmě dodávat nemusíte. 

 

Od ředitele školy pak přihlášení maturanti obdrží do 20. prosince 2021 výpis z přihlášky. Každý žák má 

povinnost v souladu s maturitní vyhláškou nejpozději do 5 dnů od obdržení výpisu z přihlášky nahlásit 



případné nesrovnalosti na e-mail belmihoubova@trivis.cz nebo na zwanzgerova@trivis.cz (proto je důležité 

uvést na přihlášce platný a čitelný e-mail!). Nově již není nutnost potvrzovat správnost přihlášky podpisem. 

Platí, kdo do 5 dnů nenahlásí chyby, bere se, že je přihláška v pořádku! 

 

Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat, aby se předešlo případným pozdějším problémům. Na výpisu 

z přihlášky k maturitní zkoušce je také uveden autentizační kód pro registraci na výsledkovém portálu žáka 

(VPŽ). Registrace na výsledkovém portálu žáka pro zasílání výsledkových maturitních dokumentů e-mailem 

bude otevřena od 3. ledna března 2022. Stačí si do vyhledávače na webu napsat „výsledkový portál žáka“ a 

hned první nabízený odkaz je na CERMAT, zde se student přihlásí. Případně zde je adresa: 

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx . Najdete zde i návod, jak se do portálu zaregistrovat. Prosím, 

nezapomeňte se do portálu přihlásit, budou Vám zde chodit výsledky!!! 

 

Termíny maturitních zkoušek (předpoklad, bude ještě upřesněno): 

duben 2022 = Písemná profilová maturitní zkouška z odborných předmětů 

duben 2022 = Písemné práce z českého a cizího jazyka 

2.-5. května 2022 = všechny Didaktické testy (časový rozvrh určí MŠMT do 15.1.2022)  

od 16. května 2022 = ústní zkoušky denní + dálkové studiu (přesné termíny budou ještě zveřejněny) 

 

!!! Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci MATURITA 

a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/  

 

Všem přejeme úspěšné složení maturitních zkoušek 

tým školy TRIVIS PRAHA s.r.o. 
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