POVOLENÉ POMŮCKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ
Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do
záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či
podtržení v testovém sešitě).
Český jazyk a literatura – didaktický test
 žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí – překladový slovník
Matematika – didaktický test



Matematické, fyzikální a chemické tabulky
(příp. jiné učební pomůcky schválené MŠMT, které svým obsahem
nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, leporela atd.)



kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a
úprav algebraických výrazů



rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.)
žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí navíc překladový slovník



Cizí jazyk – didaktický test
 žádné pomůcky
Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než
povolené pomůcky (mobilní telefon a jiná elektronická zařízení) 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.
Pro zápis do záznamového archu mohou žáci používat pouze modře či černě píšící
propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou
stranu listu. Není dovoleno používat gumovatelné propisovací tužky, bělítka či jiné korektory.
Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení
ŠPZ.
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.
Mají-li žáci s PUP v doporučení ŠPZ uveden jako kompenzační pomůcku počítač, musí být
tento počítač zajištěn technickým asistentem z hlediska bezpečnostních podmínek
realizace MZ (např. zablokování funkce předvídání slov, kontroly pravopisu, zamezení
přístupu na internet, na intranet, k datům uloženým v počítači apod.).
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