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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,
maturitní zkoušky
v jarním zkušebním
období roku 2014
končí 10. června.
Maturitní proces se
naplno rozeběhne
opět v září, v rámci
podzimního zkušeb
ního období maturitní zkoušky v roce
2014. Organizace zkoušek je obdobná
jako v jarním zkušebním období jen
s tím rozdílem, že písemné zkoušky spo
lečné části se konají na tzv. spádových
školách. Prostřednictvím oficiálních we
bových stránek www.novamaturita.cz
a profilu Udělám maturitu na sociální síti
Facebook bude Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (Centrum) poskyto
vat přes léto důležité informace a rady
všem, kteří si k podzimnímu zkušeb
nímu období maturitní zkoušky podají
přihlášku.

Maturitní zkouška 2014
podzimní zkušební období
Didaktickými testy a písemnými pracemi začíná v září 2014 podzimní
zkušební období společné části maturitní zkoušky. Jak správně podat
přihlášku, co neopomenout, čemu věnovat pozornost při přípravě
a další užitečné informace Vám přináší toto nejnovější vydání maturit
ního zpravodaje.
Základní informace
k opravným a náhradním
zkouškám
Na složení maturitní zkoušky má každý
žák celkem 3 pokusy. První pokus je řádný
a zbylé dva opravné. Důležité také je, že maturitní zkoušku musí žáci vykonat nejpozději
do 5 let od data ukončení posledního ročníku středoškolského studia.
Pokud chtějí žáci absolvovat maturitu
v podzimním zkušebním období 2014, musejí podat přihlášku do 25. června 2014.
Pro žáky, kteří nebyli připuštěni k jarnímu
zkušebnímu období a v létě budou skládat

reparát nebo dodatečnou klasifikaci, se jedná
o první, řádný termín zkoušky. Náhradní
zkoušku pak vykonávají žáci, kteří byli na
jaře ředitelem školy řádně omluveni, ať už ze
zkoušek povinných či nepovinných.
Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí
zkoušku v předešlém termínu nevykonali
úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a jejich omluva nebyla ředitelem školy
uznána), se jedná o zkoušku opravnou.
Opravné zkoušky se konají pouze v případě
povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky žáci neopravují. Opakuje se
vždy pouze ta zkouška, kterou žák nevykonal úspěšně. V případě komplexní zkoušky

Maturantům, kteří mají zkoušky již
úspěšně za sebou, upřímně blahopřeji
a přeji mnoho úspěchů v osobním i pro
fesním životě. Přání hodně štěstí, vy
trvalosti při přípravě a úspěšného ab
solvování zkoušek pak patří těm, které
čeká maturitní zkouška v podzimním
termínu.
Jiří Zíka
ředitel Centra
(český jazyk a literatura, cizí jazyk) opravuje žák pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně.
Při přihlašování k opravné, případně
náhradní zkoušce, nelze změnit předmět.
K náhradním a opravným zkouškám se žák
nemusí nutně přihlásit ihned v podzimním
zkušebním období 2014, ale během 5 let od
ukončení studia, jak je uvedeno výše.
Pokud se v podzimním zkušebním období žák chystá konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části MZ
(nehledě na řádný, opravný nebo náhradní
termín), nesmí zapomenout odevzdat řediteli
školy seznam literárních děl. Tento seznam
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20 literárních děl musí vycházet ze školního
seznamu literárních děl, zveřejněného ředitelem kmenové školy na podzim 2013. Seznam
literárních děl může, ale nemusí být totožný
s tím, který žák odevzdával řediteli školy pro
jarní zkušební období. Pravidla pro výběr
literárních děl v seznamu žáka jsou uvedena
na stránkách www.novamaturita.cz.
Písemné zkoušky společné části maturitní
zkoušky, tedy didaktické testy a písemné
práce, se budou konat první zářijový týden,
tedy od pondělí 1. září do pátku 5. září 2014
na tzv. spádových školách. Pro konání těchto
zkoušek budou žáci přiděleni do spádové
školy s ohledem na vzdálenost od školy kmenové. V pondělí 1. září budou zkoušky zahájeny nejdříve ve 12 hodin. Jednotné zkušební
schéma určí Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna, přesné
termíny budou zveřejněny na oficiálních
stránkách www.novamaturita.cz. O termínu
a místě konání písemných zkoušek společné
části budou přihlášení žáci informováni prostřednictvím pozvánky ke zkoušce, kterou
obdrží v druhé polovině srpna od ředitele své
školy v papírové či elektronické podobě.
Ústní zkoušky společné části se konají
na kmenové škole od 11. září do 20. září,
v termínech stanovených ředitelem školy.
Od 2. do 20. září mohou souběžně probíhat také zkoušky profilové části maturitní
zkoušky. Konkrétní termíny ústních zkoušek
společné části a konkrétní termíny zkoušek
profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Přihlašování k podzimnímu
termínu maturitní zkoušky
K podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2014 se musí maturanti přihlásit nejpozději do 25. června 2014.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím
přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mají k dispozici ředitelé jednotlivých
škol. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 25. června 2014 řediteli školy,
který údaje zapíše do centrálního registru
a do 7. července 2014 předá žákům výpis
z přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci, kteří
žádají o přiznané uzpůsobení podmínek
konání maturitní zkoušky, musí spolu
s přihláškou odevzdat i platný posudek
školského poradenského zařízení.
Postup pro správné podání přihlášky
k maturitní zkoušce podzim 2014
» Na formuláři přihlášky maturant vyplní
příslušné identifikační údaje a zakřížkuje,
zda se hlásí k řádnému termínu, náhradní
zkoušce/zkouškám nebo opravné zkoušce/
zkouškám.
» Na první straně formuláře dále zakřížkuje
zvolený zkušební předmět, a to následovně:
a)	v případě, že nebyl připuštěn k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období, zakřížkuje příslušnou zkoušku ve
sloupci „ŘÁDNÝ TERMÍN“. Toto platí
jak pro zkoušky povinné, tak nepovinné

(může si zvolit jiné portfolio zkoušek,
než volil v jarním zkušebním období);
b)	v případě, že u některé zkoušky / dílčí
zkoušky v jarním termínu 2014 nebo
v předchozích maturitních termínech
neuspěl, nebo byl ze zkoušky / dílčí
zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku
v polích „OPRAVNÝ NEBO NÁHRADNÍ TERMÍN“.
	Pokud ředitel školy předá žákům přihlášku předvyplněnou, budou mít žáci
vyplněny všechny zkoušky nebo dílčí
zkoušky, ke kterým mají možnost se
přihlásit;
c)	v případě, že maturant byl na jaře
omluven z konání nepovinné zkoušky
společné části, pak se může přihlásit k náhradnímu termínu konání této
zkoušky nebo její dílčí zkoušky. Tuto
skutečnost uvede do tabulky s názvem
„NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.
» Na druhou stranu formuláře zapisují žáci
následující údaje:
a)	Žáci zaznamenávají svou volbu předmětů
povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem. Pravidla
pro volbu předmětů, počet povinných
zkoušek a jejich formu (ústní, písemná
práce, maturitní práce s obhajobou,
praktická zkouška a jejich kombinace)
stanovuje ředitel školy. Druhou stranu
přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu
s rozhodnutím ředitele školy. Stejný postup platí i při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem.
b)	Pokud je maturant cizinec, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky před
konáním maturitní zkoušky a žádá
o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka
(navýšení časového limitu o 15 minut
u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku. Oprávněnost této žádosti doporučujeme konzultovat s ředitelem školy.
c)	Pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části
kvůli zdravotnímu handicapu v souladu
s maturitní vyhláškou, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky.
POZOR – přiznané uzpůsobení
podmínek se nepřenáší automaticky
z předchozích zkušebních období.
K přihlášce je nutné vždy připojit
i platný posudek školského poradenského zařízení.
	Více informací k přiznanému
uzpůsobení podmínek maturitní
zkoušky naleznete na stránkách
www.novamaturita.cz v záložce Maturita bez handicapu.
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» Vyplněný formulář žák opatří datem
»

»

a svým podpisem a do 25. června 2014 jej
předá řediteli školy.
Při požadavku na uzpůsobení podmínek
konání zkoušky je třeba s přihláškou odevzdat i platný posudek vystavený poradenským zařízením.
Od ředitele školy pak všichni přihlášení
maturanti obdrží nejpozději 7. července
2014 výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou
stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti
neprodleně nahlaste řediteli školy.

Potvrzení výpisu nesmí žáci brát na lehkou váhu. Výpis je třeba pořádně zkontrolovat, aby se předešlo případným
pozdějším problémům. Podání přihlášky
k maturitní zkoušce v žádném případě
nenahrazuje povinnost převzít výpis
z přihlášky. Výpis z přihlášky k maturitní
zkoušce je také jediným dokumentem,
v němž je uveden autentizační kód pro
dobrovolnou registraci na Výsledkovém
portálu žáka (VPŽ).

Důležitá doporučení
k podzimním zkouškám

» Včasný příchod! Vzhledem k tomu, že

»

»

»

zkouška je zahájena ve všech učebnách
současně, nelze tolerovat pozdní příchody
žáků.
Nezapomenout průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)! Zadavatelé písemných zkoušek na spádových
školách, kteří žáky neznají, jsou povinni
jejich totožnost pečlivě ověřit.
U zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky
(mobilní a jiná elektronická zobrazovací
zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky,
netbooky, smartbooky, PDA, tablety,
čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky
s možností nahrání dat aj.) či nesamostatná práce (napovídání, opisování,
využívání taháků apod.) jsou přísně
zakázány a bude na ně nahlíženo jako
na hrubé porušení pravidel maturitní
zkoušky vedoucí k vyloučení žáka ze
zkoušky.
Maturant by měl také myslet na to, že
v případě komplexní zkoušky (český jazyka a literatura, cizí jazyk) je každá dílčí
zkouška hodnocena zvlášť, a měl by se seznámit s kritérii hodnocení společné části
maturitní zkoušky. Kritéria hodnocení
jsou vydávána Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a jsou ke stažení na
stránkách www.novamaturita.cz.

» Použití černě nebo modře píšící propi-

sovací tužky, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně. K tomu by měl žák mít
vždy i propisku náhradní. Zásadně nedoporučujeme psát čínou, fixem, plnicím či
gumovacím perem. Při práci se záznamových archem nelze využívat bělicí korektory či pásky vzhledem k jejich negativním vlivům na digitalizační zařízení.

Po zkušenostech z uplynulých let i jarního
termínu maturit znovu připomínáme správný
zápis zvolených odpovědí do záznamového
archu.
» Čitelné psaní! Bude-li písemný projev nezřetelný, přerušovaný či jakkoli rozmazaný
– a platí to i pro nezřetelný nebo nejednoznačně umístěný křížek – nebude hodnocen, stejně jako tečkování nebo „kroužkování“ odpovědí.
» Odpovědi zaznamenávat pouze do vyznačených polí! Záznamové archy budou
skenovány a úlohy elektronicky zpracovány. Žádné zápisy mimo vyznačená pole
nebudou načteny a vyhodnoceny.
Předmětem hodnocení jsou pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu. Poznámky k řešení si žáci mohou dělat do testového sešitu. Musí si však nechat dostatečný
čas na přepsání odpovědí do záznamového
archu, neboť jakékoliv odpovědi, byť správné,
uvedené v testovém sešitu a nepřepsané do
záznamového archu nemohou být a nebudou
hodnoceny.
Zápis řešení tzv. uzavřených testových
úloh (křížkování)
Odpověď, kterou žák považuje za správnou, zřetelně zakřížkuje v záznamovém archu. Zkontroluje si, že odpověď vyznačuje

u správného čísla úlohy. Křížky je třeba dotahovat do rohů, ale nepřetahovat. V tomto
případě se pečlivost vyplácí. Ledabylý záznam může vést ke ztrátě bodů, i když na
první pohled to vypadá, že je čtvereček zakřížkován jednoznačně. Křížkovaný záznam
čte stroj a ten není schopen citlivě vnímat
větší nepřesnosti.

A

B

C

D

4
Pokud je u otázky zakřížkováno více než
jedno pole, bude odpověď považována za
nesprávnou.
Pokud chce maturant svou odpověď opravit, protože se např. spletl v zápise, pečlivě
zabarví původně zakřížkované pole. Nově
zvolenou odpověď vyznačí křížkem do příslušného pole. Jakýkoli jiný způsob záznamu
odpovědí a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď. I zde platí, že je potřeba opravovanou odpověď zabarvit přesně
a úplně. Opravy je třeba důkladně promyslet,
zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď.

A

B

C

D

4
Zápis řešení tzv. otevřených testových
úloh
Žáci musí psát čitelně a výhradně do vyznačeného pole určeného pro záznam řešení.

7
Rovněž musí ve vlastním zájmu dbát na to,
aby číslo pole pro zápis odpovědi odpovídalo číslu úlohy, na kterou žák odpovídá.
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Při odpovědi by se maturanti měli plně řídit
zadáním úlohy. POZOR! V případě nečitelné
či nejednoznačné odpovědi nebude odpověď
považována za správnou.
Při zápisu řešení je nutné rozlišovat velká
a malá písmena, to je důležité zejména u cizích jazyků.
V matematice je rovněž nezbytné dodržovat pokyny pro způsob zápisu odpovědi.
Hodnotí-li se i postup, neměl by žák přeskakovat jednotlivé kroky řešení jen proto, že
„je mu to jasné“. Tímto přístupem pak může
zbytečně ztratit body, i když bude výsledek
v pořádku.
Přesné pokyny jsou vždy uvedeny v testovém sešitě.
Pokud chce žák své řešení opravit, původní údaj škrtne a napíše čitelně nový –
musí být rozpoznatelné, která varianta je
jeho konečným řešením. Pokud však zapíše
opravu mimo vyznačené pole, je to zbytečné.
Zápis mimo čtecí pole se hodnotitelům nezobrazuje.
Při písemné práci je maturant hodnocen
za vlastní text.
Převzaté texty či jejich části (z webových
stránek, tištěných publikací apod.) a případné použití textů z jiných písemných prací
se nepovažují za autorský text žáka, dotyčné části textu nejsou předmětem hodnocení a nezapočítávají se do rozsahu písemné
práce. Maturanti tak v těchto případech zcela
zbytečně ztrácejí body.
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Příprava k maturitní zkoušce
v podzimním zkušebním
období
Všem maturantům, kteří se hlásí k podzimnímu zkušebnímu termínu, doporučujeme
pročíst si katalogy požadavků ke zkouškám
společné části maturitní zkoušky pro rok
2014, které poskytují informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Kromě zmíněných požadavků obsahují základní specifikace zkoušek
a příklady testových úloh a zadání.
Další vzorové úlohy a zadání naleznete
v Souboru vzorových úloh a zadání, který
je, stejně jako testy a zadání písemných
prací maturitních termínů 2013 a 2014
jaro, ke stažení v odkazu Testy a zadání na
www.novamaturita.cz. U těchto testů a zadání by se měli žáci zaměřit na to, jaké typy
úloh jsou v nich použity, a měli by si promyslet strategie řešení jednotlivých typů úloh.
Základním dokumentem k přípravě však
jsou zmíněné katalogy požadavků k jednotlivým předmětům maturitní zkoušky. Katalogy lze také nalézt na www.novamaturita.cz.
K procvičování úloh pak samozřejmě poslouží na trhu dostupné sbírky úloh z jednot-
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livých předmětů, jejichž prostřednictvím si
maturanti mohou vyzkoušet úlohy různých typů, které se podle katalogu
požadavků mohou v maturitní zkoušce objevit.
Pro přípravu na
písemnou práci
z českého jazyka
M A T U R IT N Í
Í
a literatury připraN
T
I
R
U
ZKOUŠKA
MAT
vilo Centrum pro žáky
A
K
Í
Š
U
N
O
užitečnou příručku JAK
R I T AZ K ckéhzoanglického
NA TO – písemná práce
U
T
e
M A O U Š K zhoněm jazyka jazyka
z ČJL. K písemným praZ K zské ka Písemná práce
cím z cizích jazyků jsou pak
ou jazy emná práce
k dispozici příručky, které obanc
Pís ce
r
f
sahují vše podstatné, co by měl
z
prá
á
každý maturant před písemnou
n
m
prací z cizího jazyka znát. Tyto
Píse
příručky jsou opět volně ke stažení
na stránkách www.novamaturita.cz,
konkrétně v záložce Publikace k maturitě 2014. Pomoci s přípravou Vám
stránky, které přináší neoficiální informace
mohou také tematicky zaměřené matuo modelu, organizaci či hodnocení maturitní zpravodaje, které naleznete v záložce
ritní zkoušky ve společné části. Informace
Maturitní zpravodaj na zmíněných internena těchto portálech bývají často zavádějící
tových stránkách. Užitečné informace či tipy
a nepřesné, proto doporučujeme si inforod bývalých i současných maturantů nalezmace z takovýchto portálů vždy ověřit na
nete také na oficiálním facebookovém profilu oficiálních stránkách. Stále totiž platí, že na
Udělám maturitu, který je vyhledávaným
internetu jsou jedinými oficiálními zdroji
informačním kanálem.
informací stránky www.novamaturita.cz
UPOZORNĚNÍ: V internetovém pronebo stránky Ministerstva školství, mládeže
storu se objevily a objevují některé webové
a tělovýchovy.
návrh obá
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MZ PP jazyky

››› JAK NA TO
Písemná práce z českého jazyka
›› Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní

písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty
a jejich učitele.

›› Dozvíte se, na co si dát pozor, jak postupovat při tvorbě
písemné práce, a seznámíte se s konkrétními příklady
maturitních prací.

I pro podzimní zkušební období maturitní
zkoušky 2014 bude pro maturanty, kteří se
k podzimnímu termínu přihlásí, zpřístupněn
Výsledkový portál žáka (VPŽ). Přes něj si
maturanti budou moci nechat odeslat výpis
výsledků didaktických testů, ohodnocený
záznamový arch didaktického testu nebo
záznam o hodnocení písemné práce z cizího
jazyka na svůj e-mail. V jarním zkušebním
období 2014 využilo služeb portálu 35 %
všech maturantů.
K registraci maturant potřebuje pouze
svůj autentizační kód VPŽ, který je uveden
na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce
pro podzimní zkušební období 2014. Výpis
z přihlášky maturantům předává ředitel školy
nejpozději do 7. července 2014. Výsledkový
portál žáka bude pro registraci maturantů
zpřístupněn 1. září 2014.

m aturitní 26
zpravodaj
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