
Základní pokyny pro žáky, kteří na základě doporučení školského 

poradenského zařízení požadují úpravu podmínek k maturitní zkoušce 

 

Doporučení školského poradenského zařízení  

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a tím zařazení mezi žáky 

s PUP MZ, je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Doporučení ŠPZ odevzdá žák řediteli školy (prostřednictvím výchovné poradkyně – Ing. 

Marcela Hallové) spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Na této přihlášce zaškrtne, že žádá 

o přiznání uzpůsobení podmínek a uvede příslušnou kategorii a skupinu. 

Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny dle typu 

vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, o úpravách podmínek pro konání 

didaktických testů a profilových zkoušek, výčet kompenzačních pomůcek nebo odlišností 

hodnocení písemné práce. 

Díky spolupráci školského poradenského zařízení, žáka samotného a školy je zajištěno, že 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáka je v souladu se způsobem, jakým 

byl do té doby vzděláván na střední škole. 

Doporučení k PUP vydané před 15. říjnem 2020, tedy před dnem nabytí účinnosti novely 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze použít i pro maturitní zkoušku konanou po tomto datu. 

 

Kategorizace žáků s PUP MZ 

Žák s PUP MZ je zařazen do jedné ze čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do jedné 

ze tří skupin podle míry požadovaných uzpůsobení (příloha č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 

Hlavním kritériem pro zařazení do dané kategorie jsou funkční důsledky určitého 

znevýhodnění žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky. 

 

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek 

pro konání maturitní zkoušky. 

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v: 

1) přihlašování k MZ, 

2) podmínkách pro konání maturitní zkoušky,  

3) úpravě zkušebního schématu.  

              

Žáci s PUP MZ potřebují k prokázání svých vědomostí a dovedností uzpůsobené            

podmínky zkoušky, tato uzpůsobení však nezahrnují možnost prominutí zkoušek. 



Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák 

dosud ve výuce využíval a je na ně zvyklý. 

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušky podle přílohy č. 3 

k vyhlášce č. 177/2009 Sb. nejpozději jeden měsíc před konáním první maturitní zkoušky.  

 


