
Výpis z přihlášky k MZ 2020 

 

Výpis z přihlášky k MZ 2020 obdrží žáci po ukončení přihlašování, 

nejpozději do 18. 12. 2019. Podpisem stvrdí správnost údajů v něm 

obsažených (údaje už potom nelze v systému CERTIS měnit). Tato 

povinnost je dána vyhláškou č. 177/2009 Sb. 

 

Žáci, kteří aktuálně navštěvují 4. ročník, provedou kontrolu výpisů na 

třídnických hodinách dle pokynů třídního učitele, nejpozději do 19. 12. 

2019. 

 

Maturantům, kteří již nejsou žáky školy a přihlásili se k opravnému termínu 

maturitní zkoušky v roce 2020, bude výpis z přihlášky zaslán na 

emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Je třeba výpis podepsat, 

naskenovat a odeslat emailem ZŘŠ Ryndové. Součástí výpisu je i protokol 

o předání výpisu, který je také třeba podepsat a odeslat na výše uvedenou 

adresu.  

 

Podepsaný výpis i protokol lze také odevzdat osobně ve škole v úředních 

hodinách viz níže, nejpozději do 19. 12. 2019. 

Úřední dny:  

úterý     17. 12.          8 – 10 hod.   

středa   18. 12.        13 – 15 hod.  

čtvrtek  19. 12.        8 – 10 hod. 

 

Ing. Jitka Ryndová 

ZŘŠ odpovědný za maturitní zkoušky 



 
 

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 2020. 

 

 

Do 15. ledna 2020 se zde navíc budou maturanti moci přihlásit k 

nepovinné výběrové zkoušce Matematika+. 

 

 

 

 

Zdroj: https://maturita.cermat.cz 

 

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 viz 

Maturitní zpravodaj č. 52  
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