
 

Maturita 2017 - Podzimní termín 

05. 09. 2017 - Rozpis ústních maturitních zkoušek 
V úterý 12. 9. 2017 proběhnou ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu. 
Slavnostní zahájení (je nutná přítomnost všech studentů) je v 7:50 hodin, 
maturujeme v učebně DK2. 
Rozpis naleznete zde: Rozpis ústních maturitních zkoušek 

 

21. 08. 2017 - Stanovení termínů maturitních zkoušek - podzim 2017  
Písemné maturitní zkoušky: 
4. 9. 2017 - ANG PP, MAT DT 
5. 9. 2017 - ČJL PP a DT 
6. 9. 2017 - ANG DT 
Dne 16. 8. 2017 byly rozeslány pozvánky na e-mail (obsahují podrobné údaje). 
Písemné zkoušky se konají na spádové škole. S sebou nezapomeňte občanský průkaz 
a přijďte dostatečně včas!  
Praktická maturitní zkouška: čtvrtek 7. září. 
Ústní maturitní zkouška: úterý 12. září. - podrobný rozpis po opravných a 
doklasifikačních zkouškách na začátku září! 

 

16. 08. 2017 - Pozvánky k písemné části maturitní zkoušky - podzim 2017 - 
rozesláno! 
Rozeslali jsme Pozvánky k písemné části maturitní zkoušky, která proběhne na začátku září.  

Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 

Na zkoušku se dostavte s dostatečným časovým předstihem, nezapomeňte občanský průkaz! 

 

 

30. 06. 2017 - Výpis z přihlášky k ústní maturitní zkoušce - podzim 2017 - 
rozesláno! 
Rozeslali jsme Výpis z přihlášky k ÜMZ. Pokud objevíte nesrovnalost, obratem nás 

kontaktujte. Pokud je vše v pořádku, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí 

výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Euroškola Praha střední odborná škola 

s.r.o., Trojská 211/110, 17100 Praha 7, a to nejpozději dne 7. 7. 2017. 

 

13. 06. 2017 - Přihláška k ústní maturitní zkoušce - podzim 2017 - 
rozesláno! 
Právě byly rozeslány přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Prosím, 
ZKONROLUJTE!!! 
Podepsanou přihlášku je třeba dodat nejpozději do 26. června. Následně vám bude 
zaslán Výpis z přihlášky, který je nutné potvrdit a dodat do školy nejpozději do 7. 

http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/09/Rozpis-ústních-maturitních-zkoušek-září-2017-po-doklasifikacích.pdf


července. 
Písemné maturitní zkoušky - v týdnu od 4. září, pozvánky s názvem školy, kde 
zkoušky proběhnou, dá Cermat k dispozici ve 2. polovině srpna. 
Praktická maturitní zkouška po skončení písemných, pravděpodobně 7. nebo 8. září. 
Ústní maturita předběžně 12. září. 
Vše budeme ještě upřesňovat ve 2. polovině srpna. 
Pokud jste dnes přihlášku neobdrželi, stáhněte si bianco formulář - viz níže. 

 

05. 06. 2017 - Přihláška k ústní maturitní zkoušce - podzim 2017 
Bianco přihlášku můžete stáhnout zde. Přihláška k MZ - podzim 2017  
Letošní maturanti, kteří budou v září maturitu opakovat, ji od nás obdrží 
předvyplněnou po 15. 6. 2017. Ostatní prosíme o její vyplnění. 
Termín odevzdání přihlášky je 26. 6. 2017!!! 

 

 

 

Maturita 2017 - Jarní termín 

29. 04. 2017 - Rozpis ústních maturitních zkoušek 
Od úterý 16. května začnou ústní maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení je společné 
pro všechny studenty, proběhne v úterý v 7:45 hodin v DK2. Dále pak dle rozpisu: 
D2.A - rozpis ústních MZ 

 

10. 04. 2017 - Rozpis praktických maturitních zkoušek 
V pátek 21. dubna proběhne od 8:15 hodin praktická maturitní zkouška. Blíže zde: 
Rozpis PKZ 2017. 

 

26. 03. 2017 - Povolené pomůcky k maturitním zkouškám 2017 
Zveřejňujeme povolené pomůcky k písemným, praktickým a ústním maturitním 
zkouškám. 
Povolené pomůcky k písemné maturitní zkoušce 
Povolené pomůcky pro praktickou maturitní zkoušku 
Povolené pomůcky pro ústní maturitní zkoušku 
Seznam povolených pomůcek pro společnou část MZ 

 

16. 03. 2017 - Pozvánky k písemné části SČ MZ 
Včera jsme rozeslali všem maturantům pozvánky ke společné části MZ - písemná část 
z ČJL, MAT/ANG. 

http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/06/Prihlaska_MZ_052017_fin.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/04/D2.A-rozpis-ústních-MZ.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/04/Rozpis-PKZ-2017.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/03/Povolené-pomůcky-k-pís.-zkoušce.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/03/Pomůcky-pro-PKZ.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/03/Seznam-povolených-pomůcek-k-ÚZ.pdf
http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2017/03/Povolené-pomůcky-ke-společné-části-MZ.pdf


Podpis převzetí pozvánek bude v pondělí 20. března 2017 v průběhu UCT. 
Praktická maturitní zkouška se koná 21. dubna 2017. 
V případě, že jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte kancelář školy! 

 

07. 12. 2016 - Výpis z přihlášky k jarnímu termínu MZ 
Do vašich e-mailových schránek jsme dnes zaslali Výpis z přihlášky k MZ. Výpis 
zkontrolujte. V pondělí 12. 12. 2016 ve 12.15 hodin proběhne podepisování. Opakující 
maturanti zašlou poštou podepsaný Protokol obratem. Veškeré instrukce jsou k 
dispozici v e-mailu. Děkujeme. 

 

11. 11. 2016 - Přihlášky k jarnímu termínu MZ 
Jsou připravené přihlášky k MZ 2017. V pondělí 14. 11. 2016 ve 12:15 hodin na 
začátku hodiny EKO proběhne podepisování přihlášek. Posudky PUP (pokud máte) s 
sebou. 
Absolventům z projektů 2016 a 2015 byly přihlášky zaslány vyplněné na e-mail. 
Pokud jste neobdrželi, kontaktujte nás, nebo vyplňte Přihláška k MZ 2017 bianco. 
Termín odevzdání je 1. 12. 2016!!! 

 

30. 9. 2016 - Přihlášky k jarnímu termínu MZ 
Přihlášky k jarnímu termínu MZ budou k dispozici v průběhu listopadu 2016. 
Studenti maturitního ročníku je obdrží v elektronické podobě na e-mailovou adresu, 
kterou uvedli na začátku studia. 
Studenti z předchozích let mohou na začátku listopadu kontaktovat ŘŠ, přihláška jim 
pak bude vygenerována a také zaslána elektronicky. Pokud tak neučiní, vyplní bianco 
přihlášku, která bude zveřejněna na těchto stránkách. 

 

http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2016/11/Prihlaska_MZ-2017_BIANCO.pdf

