
Důležitá informace pro maturanty a vyučující 

ČJL, MATEMATIKY a CIZÍCH JAZYKŮ v maturitních třídách 

 

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám SČ MZ 

Český jazyk – písemná práce: Pravidla českého pravopisu 

Matematika – didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického 

režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, 

kružítko, tužka a jiné)  

Cizí jazyk – písemná práce: jazykové slovník bez přílohy věnované písemnému projevu  

V žádných povolených publikacích nesmí být žádné vpisky. Vpisky budou posuzovány jako taháky a 

bude na jejich použití nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.   

Kontrolu provedou ZADAVATELÉ na začátku zkoušky a v případě JAKÉKOLI odlišnosti pomůcek od 

předepsané formy je okamžitě žákovi odeberou. 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené 
pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, 
netbooky,  smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, 
speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, 
opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na 
hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.  
V takovém případě je zadavatel oprávněn dle §80a, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. vyloučit žáka 
ze zkoušky.  
 
 

Příprava povolených pomůcek  
 

1. Veškeré výše zmíněné knihy a kalkulačky žáci označí štítkem se značkou místnosti, kde se 
zkouška koná a svým příjmením a jménem (tedy nikoliv svou třídou, do které patří). 

2. Žáci odevzdají příslušným vyučujícím (češtinářům, jazykářům a matematikům, kteří 
v jednotlivých maturitních třídách vyučují) řádně označená Pravidla českého pravopisu a 
jazykové slovníky do pátku 5. 4. do 12:00 hod. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a 
kalkulačky odevzdají žáci do čtvrtka 25. 4. do 12:00 hod. 

3. Příslušní vyučující povolené knihy a kalkulačky vyberou a zkontrolují. 
4. Pravidla českého pravopisu a jazykové slovníky příslušní vyučující shromáždí do úterý 9. 4. 

2019 do 12:00 hod v kanceláři školy. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a 
kalkulačky shromáždí do pátku 26. 4. do 12:00 hod v kanceláři školy. 

5.  Před vlastní zkouškou dojdou 2 žáci z každé učebny 2 minuty před zahájením administrace 
do kanceláře školy a pomůcky odnesou do své učebny za doprovodu zadavatele. 

6. Nezkontrolované pomůcky „na poslední chvíli“ nebudou povoleny. 
 
  V Českých Budějovicích, dne 25. 3. 2019                                             Ředitel školy 
                                                                                                            Ing. Martin Maršík, Ph.D. 

 


