
Pokyny pro studenty  
k didaktickým testům a písemným pracím společné části MZ 

 
Povolené pomůcky, které budete využívat u jednotlivých částí MZk, budou odevzdány vyučujícím 
jednotlivých předmětů podle níže uvedených pokynů:  
  

Český jazyk a literatura  

 

 Pravidla českého pravopisu k PP MZk (10.4.2019) budou odevzdána vyučujícím ČJL 
 do 3. 4. 2019   

 

Anglický jazyk 

 

 Slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu k PP MZk  (11.4.2019) 

budou odevzdány vyučujícím ANJ do 8. 4. 2019 .  

 

Matematika  

 

 Povolené pomůcky k DT MZk, tj. Matematické, fyzikální a chemické tabulky, 

budou odevzdány do 24. 4. 2019  Mgr. Petře Kopecké.  

 Kdo chce zapůjčit školní tabulky, nechť tuto skutečnost oznámí svému vyučujícímu MAT.  
 

 

Další povolené pomůcky, tj. kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických 

výrazů, rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.) si studenti donesou k MZ. 

 

 

 

 

 

 Ing. Josef Krčil  

 ředitel školy, v. r. 

  



Pokyny pro žáky a vyučující 
k didaktickým testům a písemným pracím společné části MZ 

 
Povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ MZ 

 

Ke všem písemným zkouškám musí mít každý žák modře nebo černě píšící propisovací tužka, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou stranu listu.  

Další povolené pomůcky k písemným zkouškám společné části MZ 

Český jazyk a 
literatura  

 
didaktický test  
 

 

 žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí – překladový slovník  
  

písemná práce  
 

 Pravidla českého pravopisu  

 žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí navíc překladový 
slovník a Slovník spisovné češtiny  

 

Matematika  didaktický test 

 Matematické, fyzikální a chemické tabulky  
(příp. jiné učební pomůcky schválené MŠMT, které svým 
obsahem nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, 
leporela atd.)  

 kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav 
algebraických výrazů  

 rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.)  

 žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí navíc překladový 
slovník  

 žáci s SP-3 navíc Slovník spisovné češtiny  
 

Cizí jazyk  
 

didaktický test  žádné pomůcky  

písemná práce   slovník bez přílohy věnované písemnému projevu  
 

                     
                 V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže či záložky nevadí).  
 
Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní 
telefon a jiná elektronická zařízení) 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.  
Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.  
Žákům s PUP mohou zvýrazněné pasáže či záložky v jejich povolených pomůckách kompenzovat jejich 
znevýhodnění. Doporučuje se, je-li to možné, žákům takové pomůcky zkontrolovat, a vyhovují-li požadavkům 
na povolené pomůcky (neobsahují vpisky, nepovolené části apod.), ponechat.  
 
Žáci mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.  
Žáci by také měli mít na paměti, že předmětem hodnocení písemné práce v rámci společné části maturitní 
zkoušky je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do 
celkového rozsahu písemné práce a nebude hodnocen.  

Žáci se dostaví s občanským průkazem k učebně, ve které konají zkoušku, a to 20 minut před zahájením 

přípravy zkoušky v učebně. Pomůcky, které předem odevzdali vyučujícím, jim budou v uzavřených obálkách 

vydány až v jednotlivých učebnách zadavatelem. V případě porušení pravidel pro používání povolených 

pomůcek se žák vystavuje riziku vyloučení z písemné části maturitní zkoušky. 

 Ing. Josef Krčil  

 ředitel školy, v. r. 


