S sebou si vezměte:
• průkaz totožnosti,
• povolené pomůcky ke zkouškám SČ MZ,
• písemné doporučení ošetřujícího lékaře v případě, že máte takové zdravotní problémy, které vedou
k nutnosti opustit učebnu v průběhu zkoušky, např. na toaletu
Zkoušky SČ MZ jsou neveřejné. Účast je povolena pouze žákům konajícím zkoušku (příp. jejich
asistentům/tlumočníkům), zadavateli, školnímu maturitnímu komisaři, řediteli školy a inspektorům České
školní inspekce.
Čas zahájení úvodní administrace je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud
se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka ze zkoušky vyloučit.
Žáci musí být rozsazeni v lavicích po jednom a za sebou.
Žáci nesmí v průběhu zkoušky odkládat svou zkušební dokumentaci na druhou, neobsazenou část lavice.
(Hodinky žáci odkládají na neobsazenou část lavice. Tzv. chytré hodinky musí mít uloženy v batohu.)
Zadavatel může rozhodnout o nepřipuštění žáka ke zkoušce v případě, že se žák neprokáže platným
průkazem totožnosti opatřeným fotografií (a to i v případě, že zadavatel žáka zná).
Pokud žák potřebuje opustit učebnu ze zdravotních důvodů, posoudí zadavatel oprávněnost těchto důvodů
s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře. Shledá-li zadavatel žákovy zdravotní důvody
jako oprávněné, smí se žák opět do učebny vrátit a pokračovat v konání zkoušky. Pro tyto případy zajistí
ředitel školy pedagogický dozor.
Po ukončení zkoušky žáci zůstávají na svých místech a zadavatel od nich záznamové archy vybírá sám.
V případě, že všichni žáci ukončili zkoušku a opustili učebnu, lze ukončit zkoušku dříve.
Žáka smí ze zkoušky vyloučit pouze zadavatel.
Pokud žák vznese v rámci závěrečné administrace námitku k průběhu zkoušky: námitku je třeba zapsat do
protokolu o průběhu MZ v učebně, žák svou námitku stvrdí podpisem, k námitce se do protokolu vyjadřují
pokud možno další dva žáci z učebny, zadavatel k námitce připojí také své vlastní stanovisko. Připomínky k
zápisu řeší žák po zkoušce s komisařem

