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Použití povolených pomůcek při maturitní zkoušce 
 
Škola bude žáky předem informovat o povolených pomůckách k testování (běžné pomůcky) a 
k písemné či ústní formě zkoušky. Výčet ředitelkou školy schválených běžných pomůcek je v další 
části textu. 

 
Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu maturitní zkoušky dovoleno používat (např. 

překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu při psaní písemné práce v cizím 
jazyce), mohou žáci s PUP MZ navíc používat individuální kompenzační pomůcky.  Výčet 
povolených individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky (PUP MZ) je uveden v posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
 

Odlišnosti konání MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 
se řídí podle Vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – § (20), odst. 1 až 8. 
 

Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež pomáhají zmírnit 
důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních 

pomůcek nesmí žákovi s PUP MZ vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky. 
 
Rozlišují se pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a upravených komponent, 

optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, 
kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (speciální psací náčiní, slovník synonym, slovník 

cizích slov apod. Pravidla pro použití PC jako kompenzační pomůcky jsou stanovena Centrem pro 
zjišťování výsledků vzdělávání. 
Za funkčnost pomůcek v osobním vlastnictví žáka odpovídá sám žák, za pomůcky ve vlastnictví 

školy odpovídá škola. Ke každému druhu technické pomůcky ve vlastnictví školy zajistí škola jednu 
záložní.  

 
Výčet individuálních kompenzačních pomůcek žáka je uveden v posudku školského poradenského 
zařízení. Pokud škola není vybavena technickou kompenzační pomůckou, kterou má žák uvedenu v 

posudku, může využít pomůcky ve vlastnictví jiné instituce nebo v osobním vlastnictví konkrétního 
žáka. Na přípravu, kontrolu, vyzkoušení a práci s vypůjčenými pomůckami se vztahují stejná 

pravidla, jaká jsou stanovena pro pomůcky ve vlastnictví školy. 
  
Ředitelka školy schvaluje tyto povolené pomůcky u jednotlivých částí maturitní zkoušky: 

 

Povolené pomůcky při testování - při testování žáků jsou povoleny běžné pomůcky - psací 

potřeby (pero, propisovací tužka - modře nebo černě píšící). Škola zajišťuje stanovený počet 
záložních pomůcek. 
 

Povolené pomůcky u zkoušky z CJL - při písemné práci  - Pravidla českého pravopisu, Slovník 
českých synonym a antonym (Žák může v písemné části MZ z CJL použít i Slovník spisovné 

češtiny, pokud jej má uveden v posudku z ped.-psych. poradny.). 
 

Povolené pomůcky u zkoušky z cizího jazyka  - při písemné práci – slovníky, které neobsahují 

přílohu věnovanou písemnému projevu a u ústní zkoušky - standardně se počítá se slovníky, ale 



mohou být poskytnuty i jiné pomůcky, které žáci využijí při třetí části pracovních listů, např. mapy, 
atlasy, obrazy, čítanky, prospekty, plánky měst atd.  
 

Povolené pomůcky u zkoušky z matematiky – Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro 
střední školy, kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, dále 

rýsovací potřeby a Slovník spisovné češtiny (pro žáky zařazené mezi SPUO 3). 
 
Povolené pomůcky u profilových zkoušek –  účtová osnova v předmětu účetnictví (obory 

obchodník a podnikání). Strojírenské tabulky (obor Mechanik strojů a zařízení, Strojírenství). 
Dále je možno u ústní zkoušky používat i praktické či výukové pomůcky – modely, stroje, zařízení, 

součástky apod., podle potřeb jednotlivých oborů vzdělání (podle zvážení a potřeb předsedů 
jednotlivých PK). 
 

 
 

 
 
 

 
V Šumperku dne 23. 9. 2022              Mgr. Irena Jonová   

                          ředitelka střední školy 

 


