
Nejzazší termín pro předání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 2014 řediteli školy.

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

Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z českého 

jazyka a literatury.

Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT vydat jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (DT+PP) společné části MZ pro podzimní zkušební 

období MZ 2014.

Možnost registrace na výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2014.

Období pro konání písemných zkoušek (DT+PP) společné části MZ na spádových školách.

Období, kdy se mohou konat zkoušky profilové části (termíny určí ředitel školy; vyžaduje-li to povaha zkoušky, je možné konat zkoušku dříve).

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části (termíny zkoušek určí ředitel kmenové školy).

Termín uvolnění výpisů výsledků didaktických testů společné části všem školám současně.

Výsledky písemných prací cizích jazyků SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech 

písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.

Termín, do kdy nejpozději ředitelé škol předají Centru výsledky písemných prací z českého jazyka. Ředitelé škol sdělí výsledky žákům bez 

zbytečného odkladu.

Uvolnění maturitního vysvědčení škole, která zaslala do CZVV výsledky všech úspěšně vykonaných zkoušek jednotlivého žáka -  vždy nejpozději 

2. pracovní den po odeslání všech výsledků za žáka.

Termín předání maturitních vysvědčení žákům stanovuje ředitel školy.

Uvolnění protokolu o výsledcích společné části MZ  škole, která zaslala do CZVV výsledky zkoušek společné části MZ žáka -  vždy nejpozději 2. 

pracovní den po odeslání všech výsledků za žáka.

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY PODZIMNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014*)

30.6.2014

*) 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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