Informace pro studenty, kteří v souvislosti se státní maturitou chtějí požádat PPP
Semily o „přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ (PUP MZ).
z důvodů již dříve prokázané poruchy učení

Studenti, kteří chtějí požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní
zkoušky (PUP MZ), mohou konat státní maturitu v příslušném režimu tzv. přiznané
uzpůsobení podmínek“ ( PUP) MZ na základě posudku PPP či SPC ve smyslu platné
vyhlášky 90/2010 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou. Týká se studentů, kteří jsou dlouhodobě vedeni ve školském
poradenském zařízení z důvodu dg. specifické vývojové poruchy učení ( dále jen SPU).

Co je PUP?
 PUP znamená vyrovnání podmínek žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním.
 Obsah maturitní zkoušky je totožný s intaktní populací. Cílem je pouze minimalizovat
vliv jejich handicapu na výsledky zkoušek, zachovat nejvyšší míru objektivity.
Uzpůsobení podmínek pro studenty s diagnostikovanou SPU a studentů se smyslovými
vadami zahrnuje:
 Úpravy prostředí - maturitní zkoušku bude student konat v samostatné místnosti sám
se zadavatelem.
 Navýšení časového limitu . Ani v době navýšeného limitu nesmí student opustit
místnost, kde zkouška probíhá.
 Úpravy zkušební dokumentace u těžších forem postižení (strukturovaný text, větší
tisk písma, zvýraznění klíčových pojmů), u lehčích je dokumentace bez úprav.
 Použití kompenzačních pomůcek ( mimo běžné pomůcky je povoleno použití
individuálních kompenzačních pomůcek). Používáním kompenzačních pomůcek
nesmí studentovi s PUP MZ vzniknout neoprávněná výhoda ( mezi individuální
pomůcky tedy nepatří encyklopedie, přístup na internet, mobil).

Důležité upozornění- nepřehlédněte!
•

Na PPP se obrací studenti se specifickými poruchami učení a chování (dyslexie,
dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie), studenti s tělesným a smyslovým postižením se
musí obrátit na příslušné speciálně pedagogické centrum (SPC).

•

Porucha učení musí být již dříve prokázána (žák prošel v PPP vyšetřením
z důvodů poruchy učení, ne jiných, a má o diagnoze poruchy učení písemnou zprávu
a i na střední škole má specifické vzdělávací potřeby).

•

Vyšetření k PUP nesmí být starší 2 let. Studenti si již sami musí hlídat termíny
kontrolních vyšetření. Ideální je o vyšetření požádat ke konci 2. ročníku SŠ.

•

Pokud se tedy žák splňující tyto podmínky rozhodne žádat PPP o písemné
doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek, musí dále zajistit vyplnění osobního
dotazníku a dotazníku pro školu. (je ke stažení na webových stránkách naší poradny)
a předat dotazník osobně nebo poštou do PPP.

•

Veškeré žádosti o úpravu podmínek MZ přijímá poradna pouze od zletilých studentů.
V žádosti je nutno specifikovat základní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště,
kontakt na sebe, navštěvovanou SŠ, údaj, kdy, kde u něho naposledy proběhlo
vyšetření v PPP) a to nejdéle do 30.9. maturitního ročníku. Studenta
zkontaktujeme a domluvíme další postup, jehož výsledkem bude obsáhlé písemné
doporučení pro školu ke státní maturitě – žák odevzdá ve škole do 15.11. maturitního
roku.

•

Osvědčením o proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek
pro konání maturitní zkoušky
disponují
v PPP Semily tyto
odborné
pracovnice:
1. Mgr. Ivana Goddefroy
- speciální pedagog
2. Mgr. Jana Leitnerová
- psycholog
3. Mgr. Věra Provazníková - psycholog

Více informací na www.novamaturita.cz
Mgr. Věra Provazníková
ředitelka PPP Semily

