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Sdělení ředitele školy k principům oficiální komunikace v procesu maturitních zkoušek 2021/2022  

Na základě konzultace s právním oddělením MŠMT  a IS Certis jsem rozhodl o formě komunikačního kanálu mezi vámi - 
maturanty, IS Certis - informační systém Cermatu pro maturitní zkoušky a vedením školy po celou dobu procesu realizace 
maturitních zkoušek. Tedy od momentu přihlášení k MZ2022 až do úspěšného složení maturitní zkoušky, což může 
představovat i několik kol MZ. To bychom vám pochopitelně nepřáli. Níže popsanými body vám chceme v rámci 
nadstandardního přístupu školy popsat, co je třeba z vaší strany učinit a jak vám v této věci škola bude nápomocná. Co to tedy 
v praxi znamená? 

 
1. Vašim jediným oficiálním komunikačním kanálem pro proces MZ je vaše registrovaná mailová školní adresa, která je 

zavedena ve školním informačním systému Bakaláři prostřednictvím školní matriky. Upozorňuji, že na základě zkušeností 
jste mnozí z vás, i přes několikeré upozornění, tomuto dlouhodobě nevěnovali pozornost. Vaši školní mailovou schránku 
málo nepoužíváte, pravidelně nekontrolujete a nevyužíváte tak, jak je určeno školským zákonem, ale hlavně řádem školy i 
pravidly pro procesy komunikace v rámci maturitní zkoušky.  

2. Vstupní branou k vaší maturitě je přihláška k MZ, kterou v těchto dnech registrujeme v IS Certis. Zde, kromě ostatních 
důležitých údajů, je registrována i vaše školní mailová adresa tak, jak je uvedena ve školní matrice SW Bakaláři. Tento mail 
je pro vás od této chvíle jediným pojícím prvkem mezi MŠMT, Cermatem a pochopitelně vedením školy, které 
administrativní proces maturit zabezpečuje (ŘŠ + ZŘŠ). 

3. Na tento mail budete dostávat všechny podstatné informace v průběhu celého procesu MZ2022. Jedná se příkladně o 
výpis z přihlášky, pozvánky na jednotlivé zkoušky, výsledky jednotlivých zkoušek apod. Znamená to tedy, že pokud byste 
toto vaše oficiální a jediné komunikační spojení ignorovali, mohli byste promeškat zcela zásadní termín, což by mohlo mít i 
nevratný negativní důsledek pro vás samotné.  

4. Právní odpovědnost za funkčnost tohoto komunikátoru nesete vy. Všichni již od počátku studia máte tyto mailové 
schránky zřízeny a věřím, že je používáte a kontrolujete, což ostatně vyplývá i z mnohých využitých aplikací, které jsou na 
tuto schránku vázány.  Pro připomenutí je tvořena obecně příjmení.jméno@student.ssinfotech.cz 

5. Vaši třídní učitelé pro účely krizové komunikace shromáždili na pokyn vedení školy i vaše osobní soukromé maily                        
i mobilní kontakty, které často nejsou ve školní matrice uvedeny. Tyto jsou uloženy u ředitele školy (ŘŠ) a budou použity 
pouze v mimořádných krizových případech ve vašem zájmu. Nebudou nikterak sdíleny nebo předávány k jiným účelům, 
než k MZ2022.  

6. První zkouškou maturitní komunikace a funkčnosti mailového spojení mezi vámi, IS  Certis a vedením školy bude zaslání 
výpisu vašich přihlášek k MZ2022, které budeme oficiálně registrovat 1. 12. 2021. Nejpozději do 20. prosince 2021 
(předpokládáme dřívější datum) předáme a současně zašleme na mail žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 
2022, které od Certis obdržíme. Díky tomuto dokumentu si můžete (lépe musíte) zkontrolovat správnost údajů zadaných 
školou z vašich přihlášek v informačním systému a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V 
případě nesouladu údajů ve výpisu s přihláškou, zašlete řediteli upozornění na nesoulad a správné údaje dáte ŘŠ do 5 dnů 
od obdržení výpisu. Je to poslední možnost, jak odstranit případné chyby nebo nesrovnalosti. Věnujte tomuto pozornost, i 
když již budou na dveře klepat Vánoce. Sledujte, kontrolujte, komunikujte, potvrzujte veškerou komunikaci. Tak 
předejdete chybám. Správně registrovanou přihláškou vstoupíte na úspěšnou maturitní cestu. Pamatujte na to!   

7. Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka), jehož prostřednictvím se maturanti mohou 
registrovat na výsledkovém portálu žáka, který má pro ně podstatný význam...čtěte. 

 

Poznámky: Závěrem připomínám dvě poslední důležité skutečnosti. Kromě této mailové cesty nezapomeňte sledovat 
komunikaci ŘŠ s vámi přes Komens - Bakaláře /nástěnka tříd. Je to také oficiální „služební“ cesta, která bude sloužit jako 
pojistka, kde souběžné informace budou zaslány i vašich zákonným zástupcům. Důležité informace, kterou mohou být v této 
době rychle se měnící a někdy i překvapující /vzpomeňte na loňský rok/, budeme pro další jištění vkládat i jako URL odkazy na 
web přes naše sociální sítě facebook https://www.facebook.com/ssinfotech.cz a instagram  
https://www.instagram.com/ssinfotechfm/. V případě nejasností se obraťte na vaše TU. Pochopitelně lze také oslovit ŘŠ  i 
ZŘŠ. Kontakty znáte anebo je naleznete v záhlaví sdělení.                                                                                                                                                                                                   
                                                               Mnoho štěstí v cestě za vaší úspěšnou maturitou. 
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