
Přihlašování k jarnímu termínu 

maturitních zkoušek 2023 

 

Žáci, kteří konají maturitní zkoušku v řádném termínu nebo opravnou maturitní 

zkoušku na jaře 2023, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději 1. 12. 2022. 

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí 

spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení. 

 

Žáci, kteří aktuálně navštěvují 4. ročník studia, se budou přihlašovat na třídnických 

hodinách dle pokynů TU a zástupkyně ředitele. Přihláška bude pro každého žáka 

maturitního ročníku vygenerována CERMATEM. Vyplněné, zkontrolované a 

podepsané přihlášky předají žáci zpět třídnímu učiteli. Údaje z přihlášky budou 

zapsány do centrálního registru CERMAT.  

 

Maturanti, kteří již nejsou žáky SŠPHZ UH, si přihlášku vyplní sami a přinesou 

osobně do kanceláře zástupkyně ředitele školy Mgr. Dany Tománkové v úředních 

hodinách nebo odešlou poštou nebo elektronicky. Formulář platné přihlášky pro rok 

2023 naleznete na webových stránkách školy. 

 

Výpis z přihlášky k MZ obdrží všichni žáci nejpozději 20. 12. 2022. Díky tomuto 

dokumentu si mohou žáci zkontrolovat správnost údajů zadaných školou do 

informačního systému CERMAT. V případě, že údaje na výpisu nebudou souhlasit 

s přihláškou, žák neprodleně kontaktuje školu, nejpozději do 22. 12. 2022. 

 

Úřední dny:  

středa 23.11.2022    13:00 – 18:00 hodin 

 

středa   13:00  – 15:30 hodin   

čtvrtek, pátek          8: 00  – 10:00 hodin 

 

Mgr. Dana Tománková 

zástupkyně ředitelky školy 

 



Autentizační kód žáka na výpisu z přihlášky 
 
 
Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód  VŽP žáka. 

 

Jde o automaticky vygenerovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na 

Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) a získávat některé výsledkové dokumenty 

společné části MZ. 

 

Portál slouží jako prostor pro sdělování informací o výsledcích maturitní zkoušky a 

pracuje se zde s citlivými údaji. Z tohoto důvodu je přístup na VPŽ omezen povinnou 

autentizací. Výpis s autentizačním kódem by měl žák pečlivě uschovat a kód 

neposkytovat žádné další osobě.  

 

 

Výsledkový portál žáka  

bude pro registraci žáků otevřen 

od 2. ledna 2023. 

 

 

 

Podrobný postup registrace najdete v níže uvedených odkazech 
 
 
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx 
 
https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/postup_registrace_odvolani_souhlasu.pdf 
 

 

 

 

Zdroj: https://maturita.cermat.cz 
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