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Přihlašování k maturitní zkoušce  

jaro 2023 

 
 

Pro letošní maturanty bude zpřístupněno přihlašování přes CERMAT 14. listopadu 2022. Zástupkyně 

ředitelky předá nejpozději 16. listopadu 2022 třídním učitelům jednotlivých tříd předvyplněné 

přihlášky.  

Na přihlášce si každý žák zkontroluje: 

• osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, …), 

• přihlášení k řádnému jarnímu termínu z předmětů CJL, ANJ nebo MAT, dvou odborných 

předmětů (viz předměty profilové části MZ na webu školy v sekci maturitní zkoušky) a 

praktické maturitní zkoušky, resp. individuální maturitní práce, 

• případně si zvolí ještě nepovinný předmět (matematika rozšiřující, matematiky či angličtina), 

• v případě, že žádal o uzpůsobení maturitních podmínek a odevzdal doporučení z PPP si 

také zkontroluje jeho číslo a přiloží originál doporučení k přihlášce, 

• přihlášku podepíše. 

Mailová adresa u maturantů se bude uvádět pouze školní v době studia, pro bývalé žáky soukromá. 

Přihlášku maturant odevzdá třídnímu učitel, který ji předá zástupkyni zpět nejpozději 25. 11. 2022, 

aby opravila chyby či nedostatky v přihlášce a spárovala doporučení školského poradenského zařízení 

s přihláškou. 

1. prosince 2022 bude přihláška podepsaná ředitelkou školy předána CERMATU a následně bude 

vytištěn výpis z přihlášky a to nejpozději 20. 12. 2022, kdy bude také předán s podpisem ředitelky 

školy zpět žákům. 

V případě nesouladu údajů je žák povinen zaslat správné údaje do školy nejpozději do 5 dnů od 

předání výpisu. Opravu provede škola. 

Na výpisu z přihlášky se vyskytuje autentizační kód VŽP, jehož prostřednictvím se žáci mohou 

registrovat do portálu žáka během ledna 2023 https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx 

 

Bývalí žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné zkoušce k jarnímu zkušebnímu obdobní nebo 

náhradnímu termínu zkoušky sdělí v předstihu do 14. listopadu 2022 tuto skutečnost zástupkyni 

ředitelky na mail novakova@spsjc.cz. Zástupkyně pak provede import žáků a vytiskne přihlášku, 

kterou žák přijde osobně po dohodě na výše uvedený mail zkontrolovat a podepsat. Žák obdrží výpis 

z přihlášky opět přímo ve škole. 
 

Udržujte si mailovou adresu uvedenou v IS CERTIS aktivní. Může se stát, že vám zpráva spadne do 

spamu. Kontrolujte! 

 

 

 

V Jičíně dne 30. 9. 2022 

Mgr. Radka Nováková 
zástupkyně ředitelky školy 

 
 

 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či dotazů pište na novakova@spsjc.cz. 
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