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Maturitní zkouška MZ 2019P – povolené pomůcky 
 
 
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitních 
zkoušek MZ 2019P ukazuje níže uvedená tabulka: 
 

 
Český jazyk  
a literatura 

didaktický test  žádné pomůcky 
 
písemná práce 

 Pravidla českého pravopisu  
 (cizinci navíc překladový slovník a Slovník spisovné 

češtiny)  
 
 
Matematika 

 
didaktický test 

 matematické, fyzikální a chemické tabulky  
 kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a 

úprav algebraických výrazů  
 rýsovací potřeby  
 

 
Cizí jazyk  

didaktický test  žádné pomůcky 
písemná práce   slovník bez přílohy věnované písemnému projevu 

 

 
Pro používání povolených pomůcek při písemných zkouškách společné části maturitních zkoušek 
MZ 2019P platí tato pravidla: 
1. V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky.  
2. Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené 

pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, 
netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, 
speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, 
opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na 
hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.  

3. Žákům s PUP je mimo výše uvedené povoleno využívat také kompenzační pomůcky v souladu 
s platným posudkem školského poradenského zařízení.  

4. Žákům s PUP mohou zvýrazněné pasáže či záložky v jejich povolených pomůckách 
kompenzovat jejich znevýhodnění. Doporučuje se, je-li to možné, žákům takové pomůcky 
zkontrolovat, a vyhovují-li požadavkům na povolené pomůcky (neobsahují vpisky, nepovolené 
části apod.), ponechat.  

5. Žáci  mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici. 
Žáci by také měli mít na vědomí, že předmětem hodnocení písemné práce v rámci společné 
části maturitní zkoušky je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a nebude hodnocen.  

6. Používání nedovolených pomůcek je nepřípustné a je důvodem k vyloučení žáky z termínu 
konání maturitních zkoušek MZ 2019P. 
 
 
V Pardubicích 15. srpna 2019 
 

 
 
Ladislav Štěpánek, MBA 
ředitel školy 

 
 
 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
 



 

 


