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ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA V RÁMCI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY                                      

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

Jméno a příjmení žáka:    _____________________________________________ 

Datum narození:      _____________________________________________ 

Kód a název oboru vzdělávání:    _____________________________________________ 

Třída:        _____________________________________________ 

Jazyk, ze kterého žádám o nahrazení zkoušky: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Vážený pane řediteli, 
 

s odkazem na ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona, ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s dodatky ŠVP č. j. 1a-18-20-M/01/2020/SI, PR, PS a  ŠVP č. j. 1b-34-42-M/01/2020/PG, Vás 
žádám o nahrazení zkoušky z tzv. prvního cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka na úrovni B1 a vyšší podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky - zde. 
 

Standardizovanou zkoušku (druh)  ___________________________________   na úrovni ___________  

 

jsem vykonal/-a  dne _________ (uveďte datum vydání certifikátu) s výsledkem____________________ 

 

Dne (den podání - poslání žádosti):   ___________________      Podpis žadatele: ___________________ 

 
Příloha: Ověřený certifikát (diplom)1      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyplní škola: 
 

Datum podání (doručení) žádosti:   _____________________    Převzal (a):  ______________________ 
 
Vyjádření ředitele:   ____________________________ Jméno, podpis:  _________________________ 
               Mgr. Radan Nachmilner, ředitel 
 
Datum_________________      
 

Razítko školy 

                                                 
1 Předložíte buď notářsky ověřenou kopii certifikátu, nebo originál dokumentu, který vám ověříme na sekretariátu školy 
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