
 
 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh 
konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky 

(jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním období roku 2013 
 

 
V Praze dne 21. prosince 2012 
Č. j. MSMT- 55770/2012-211 

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,  
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů  
a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební 
období roku 2013 následovně: 
 
 
a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného 
v příloze 1 tohoto sdělení; 

b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie SPUO-1 
s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného 
v příloze 2 tohoto sdělení;  

c) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie SPUO-2 
s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného 
v příloze 3 tohoto sdělení; 

d) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie SP-1 
s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém 
testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto sdělení; 

e) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií TP-1 a ZP-1 
s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného 
v příloze 5 tohoto sdělení; 

f) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií SP-2, SP-2-A, 
SP-3-T s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu 
uvedeného v příloze 6 tohoto sdělení; 

g) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií SPUO-3-A, TP-
2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, 
ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle 
harmonogramu uvedeného v příloze 7 tohoto sdělení.  
 

 

 

                                                                                                     PhDr. Jindřich Fryč, v. r.   

náměstek ministra  
                                                                                           pro všeobecné, odborné a další vzdělávání  




