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ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU
MATURITNÍ ZKOUŠKY
Ke zkouškám v podzimním zkušebním období se mohou dostavit pouze ti z Vás, kteří do 25. června
podali řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce a kteří před konáním zkoušek úspěšně ukončili
poslední ročník vzdělávání na střední škole.
Pokud jste v jarním zkušebním období nebyli k maturitní zkoušce připuštěni z důvodu neukončení
posledního ročníku studia a nyní skládáte nebo jste již úspěšně složili opravnou komisionální
zkoušku, představuje pro Vás podzimní zkušební období první, a tedy řádný termín zkoušky. Budeteli nyní k maturitní zkoušce připuštěni (tzn. vykonáte-li všechny zkoušky nutné pro úspěšné ukončení
posledního ročníku), budou Vám uznány výsledky těch zkoušek, které jste úspěšně vykonali v jarním
zkušebním období před uzavřením klasifikace posledního ročníku (ve společné části se jedná
o písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka, v profilové části to
mohou být výsledky praktické nebo písemné zkoušky).
Pokud jste se na jaře nebo v jiném předchozím zkušebním období z konání zkoušek řádně omluvili,
budete konat náhradní zkoušku, přičemž ji můžete konat jak z povinných, tak i z nepovinných zkoušek.
Konáte-li náhradní zkoušku, konáte pouze tu část zkoušky, kterou jste nekonali.
Jestliže jste v některém z předchozích zkušebních období nevykonali zkoušku či dílčí zkoušku úspěšně
(nebo Vám nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. jste ze zkoušky byli vyloučeni), b u d e t e
k o n a t zkoušku opravnou. Z povinných zkoušek ji můžete konat nejvýše dvakrát (celkem tedy máte
3 pokusy), přičemž platí, že konáte pouze tu část zkoušky, v níž jste neuspěli. Neúspěšné pokusy
se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části
(např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku.
Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.
V případě komplexní zkoušky (tj. zkoušky z českého jazyka a literatury a zkoušky z cizího jazyka) je
každá dílčí zkouška (tj. didaktický test, písemná práce a ústní zkouška) hodnocena zvlášť.
Doporučujeme Vám se předem seznámit s jejich kritérii hodnocení – ta jsou vydávána
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a jsou ke stažení na stránkách
maturita.cermat.cz.
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Orientační kalendář podzimního zkušebního období 2019
1. – 20. září

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky SČ MZ* a zkoušky profilové části (termíny
zkoušek určí ředitel školy). Praktické zkoušky se mohou konat výjimečně i dříve.

2. – 4. září

Období, kdy se budou konat didaktické testy a písemné práce SČ MZ (přesný
harmonogram zkoušek stanovilo MŠMT tzv. jednotným zkušebním schématem).

2. – 24. září

Uvolnění maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ školám za žáky, kteří
konají pouze ústní zkoušky SČ MZ nebo profilové zkoušky; vždy nejpozději
2. pracovní den po odeslání všech výsledků daných zkoušek školou.

9. – 17. září

Termín uvolnění výsledků písemných prací SČ MZ řediteli školy. Výsledky budou
uvolňovány postupně, nejpozději do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky.
Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

10. – 18. září

Uvolnění maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ školám za žáky, kteří
konají pouze písemné práce SČ MZ.

10. září

Termín uvolnění výsledků didaktických testů řediteli školy.

11. září

Uvolnění maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích SČ MZ školám za žáky, kteří
konají pouze didaktické testy SČ MZ.

30. září

Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konaných
formou didaktického testu nebo písemné práce.

10. října

Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum
ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.

* SČ MZ = společná část maturitní zkoušky

Termíny a místo konání zkoušek
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním
období budou konat od 2. září od 12:00 hod. do 4. září 2019. Časový rozvrh jednotlivých zkoušek,
tzv. jednotné zkušební schéma, je k dispozici na maturita.cermat.cz či www.msmt.cz. Místem konání
těchto zkoušek budou tzv. spádové školy, na které jste byli přiděleni Centrem s ohledem na několik
kritérií, mimo jiné i na vzdálenost od vlastní kmenové školy (tj. školy, kde jste ukončili poslední ročník
vzdělávání).
O termínu a místě konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budete informováni
prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky, kterou Vám od
16. srpna mohou předat v papírové či elektronické podobě ředitelé Vaší kmenové školy. Pozvánka
v elektronické podobě je rovněž automaticky zasílána i registrovaným žákům prostřednictvím
aplikace výsledkový portál žáka.
Ústní zkoušky společné části se budou konat na Vaší kmenové škole v období od 1. do 20. září 2019
v termínech stanovených ředitelem školy. Ve stejném období mohou souběžně v kmenové škole
probíhat také zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny těchto zkoušek stanoví
ředitel kmenové školy nejpozději do 25. srpna a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín praktické zkoušky může ředitel kmenové školy stanovit na dřívější termín, pokud to povaha
zkoušky vyžaduje.
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Harmonogram zkoušek společné části
DIDAKTICKÉ TESTY
Didaktické testy
Datum
konání

Čas zahájení

Zkušební předmět

Časový
limit

Povolené pomůcky

Matematika

120 minut

Psací a rýsovací pomůcky,
kalkulačka*, tabulky**

Německý jazyk
2. září

12:00

Ruský jazyk
Španělský jazyk

40 + 60
minut

Francouzský jazyk

Psací potřeby

3. září

13:00

Český jazyk a
literatura

75 minut

4. září

12:15

Anglický jazyk

40 + 60
minut

* Kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat
grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických
nebo jiných rovnic.
** Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – tabulky bez výkladu vzorců a ukázek
užití vzorců, bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno. Také je možné využít jiné učební
pomůcky schválené MŠMT, které svým obsahem nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, leporela atd.

PÍSEMNÉ PRÁCE
Písemné práce
Datum
konání

Čas zahájení

3. září

8:30

4. září

8:30

Zkušební předmět Časový limit
Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

Povolené pomůcky

110 minut

Psací potřeby, Pravidla českého
pravopisu

60 minut

Psací potřeby, slovník***

Španělský jazyk
Francouzský jazyk
*** Slovník nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci.
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ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI
Ústní zkoušky
Datum
konání

Čas zahájení

Zkušební předmět

Časový
limit

1. - 20. září - konkrétní termín
stanoví ředitel školy
do 25. srpna

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk

20 minut
příprava
+
15 minut
zkouška

Povolené pomůcky
Psací potřeby

Psací potřeby, slovník,
pomůcky stanovené školou

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen
dle příslušné kategorie a skupiny, do které byli zařazeni školským poradenským zařízením, a zároveň
mohou používat i kompenzační pomůcky, které jsou uvedeny v doporučení. Konkrétní navýšení
časového limitu (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) platí ve společné části maturitní zkoušky pro didaktický
test, písemnou práci a přípravu k ústní zkoušce; v profilové části pro přípravu k ústní zkoušce
a k obhajobě maturitní práce. Čas na samotnou ústní zkoušku společné části, ústní zkoušku
a obhajobu maturitní práce profilové části se nenavyšuje (výjimku případně doporučí školské
poradenské zařízení). Konkrétní časové navýšení pro danou písemnou zkoušku společné části
maturitní zkoušky naleznete v příloze 8 jednotného zkušebního schématu. Žáci, kteří se alespoň
4 z předcházejících 8 let před konáním zkoušek vzdělávali mimo území ČR a kteří o to požádali, mají
navýšen časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut, písemné
práce z českého jazyka a literatury o 45 minut a didaktického testu z matematiky o 10 minut. Navíc
mohou při konání těchto zkoušek využít překladový slovník a u písemné práce také Slovník spisovné
češtiny.

Příprava ke zkouškám
Rozsah učiva potřebný ke zvládnutí zkoušky z daného předmětu
Katalogy požadavků pro
je definován v Katalogu požadavků pro příslušnou zkoušku
zkoušky společné části
společné části. Naleznete zde přesné vymezení každé zkoušky
maturitní zkoušky
či jejích dílčích částí a konkrétní požadavky, které Vám mohou
naleznete na
pomoci k úspěšnému výsledku. Např. ve specifikacích požadavků
maturita.cermat.cz.
pro didaktický test z českého jazyka a literatury naleznete výčet
termínů, o jejichž znalost se může opírat řešení některé z úloh. Je-li v Katalogu požadavků tento
termín uveden, nemusí být v testu k dispozici jeho definice, protože je požadována jeho znalost.
Např. pokud bude v rámci testu vyžadována identifikace anafory, tato figura nemusí být definována,
protože je zahrnuta do výčtu tropů a figur v Katalogu požadavků; pokud ale bude vyžadována
identifikace epanastrofy, při řešení úlohy bude definice této figury k dispozici.
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Rovněž doporučujeme prostudovat vzorové úlohy a zadání z předchozích zkušebních období, které
jsou k dispozici na m a t u r i t a . c e r m a t . c z v sekci Testy a zadání. Při práci s těmito testy
se zaměřte zejména na typy jednotlivých úloh, strategii jejich řešení a na práci s časem.
Užitečnými pomocníky mohou být i tematicky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje z letošního
školního roku (v záložce Maturitní zpravodaj). Další tipy a rady můžete nalézt také na oficiálním
facebookovém profilu Udělám maturitu.

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO KONÁNÍ PÍSEMNÝCH
ZKOUŠEK
Před zkouškou
 Dbejte na to, abyste přišli včas! Vzhledem k tomu, že didaktické testy a písemné práce jsou
zahájeny na všech školách ve stejný čas, nelze tolerovat pozdní příchody žáků.
 Přineste si s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Zadavatelé písemných
zkoušek na spádových školách neznají totožnost cizích žáků a jsou povinni ji pečlivě ověřit.
 Pamatujte na to, že jakákoliv nesamostatná práce v podobě napovídání, opisování či využívání
„taháků“ je zásadním porušením pravidel konání zkoušky a může vést k vyloučení ze zkoušky.
 Počítejte s tím, že u zkoušky lze používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky
(mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky
elektronických knih, audiopřehrávače, „chytré“ hodinky apod.) je přísně zakázáno a nedodržení
těchto podmínek se považuje za hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí až k vyloučení
žáka ze zkoušky.
o Matematika: jsou povoleny Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
(bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby
(propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr
a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
Centrem je povoleno také využití jiných publikací, které však nepřekračují obsah
Matematických, fyzikálních a chemických tabulek pro střední školy. Jedná se například
o tzv. souhrny z matematiky. Možnost využití těchto i dalších pomůcek však závisí na tom,
zda jsou povoleny ředitelem střední školy, ve které se zkouška koná. Žáci, kteří se vzdělávali
v předcházejících 8 letech alespoň 4 roky ve škole mimo území České republiky a kteří
požádali o úpravu podmínek, mohou u zkoušky používat navíc překladový slovník a na
řešení testu mají 10 minut navíc.
o Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při
písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu. Žáci, kteří se vzdělávali
v předcházejících 8 letech alespoň 4 roky ve škole mimo území České republiky a kteří
požádali o úpravu podmínek, mohou u didaktického testu využívat překladový slovník
a zároveň mají na vypracování testu 30 minut navíc. U písemné práce pak mohou využívat
kromě Pravidel českého pravopisu také překladový slovník a Slovník spisovné češtiny a na
vypracování mají 45 minut navíc.
o Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky. Při písemné práci
můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu.
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Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního
listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky.
o V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. Podtržené, zvýrazněné
pasáže nebo záložky jsou však povoleny. Pravomoc povolit či zakázat žákovi použití
konkrétní pomůcky má zadavatel. Kontrolou je pak v rámci odpovědnosti za organizaci
zkoušky ve škole pověřen ředitel školy. V případě písemných zkoušek může tedy ředitel
spádové školy odebrat žákům jejich vlastní pomůcky. V takovém případě však musí zajistit,
aby povolené pomůcky byly u zkoušky žákům k dispozici. Pokud je žákovi pomůcka
odebrána, protože nesplňuje pravidla pro povolené pomůcky (např. bude obsahovat právě
vpisky), nemusí ředitel školy žákovi zajistit náhradní pomůcky. Žák však stále může
u zkoušky využívat sadu povolených pomůcek pro učebnu, která je k dispozici u zadavatele.
o Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají pak, vyjma výše uvedených pomůcek,
možnost využít tzv. kompenzační pomůcky, které m a j í u v e d e n y v e s v é m doporučení
ze školského poradenského zařízení.

V průběhu zkoušky
Obecná doporučení
 Pozorně poslouchejte informace, které sděluje zadavatel zkoušky v učebně, a pečlivě
se seznamte s pokyny na přední straně testového sešitu.
Pište černě nebo modře píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně.
Doporučujeme mít vždy i jednu náhradní propisovací tužku. Zásadně nedoporučujeme psát fixem,
plnicím či „gumovacím“ perem. Rovněž nepoužívejte propisovací tužky s fialovým (nafialovělým)
či červeným inkoustem. Řešení rýsovacích úloh z matematiky můžete zapisovat obyčejnou tužkou,
následně je však nutné jej (včetně pomocných konstrukcí) obtáhnout propisovací tužkou. Při práci
se záznamovým archem rovněž nepoužívejte bělicí korektory či pásky. 
Pište čitelně. Nečitelný, přerušovaný či jakkoli rozmazaný písemný projev nebude hodnocen. Totéž
platí i pro nezřetelné nebo nejednoznačně umístěné křížky. R o v n ě ž tečkování nebo
„kroužkování“ odpovědí není správně a v takovém případě nebudou takto zaznamenané odpovědi
hodnoceny.
Odpovědi zaznamenávejte pouze do vyznačených polí. Záznamové archy budou skenovány
a úlohy elektronicky zpracovány. Zápisy mimo vyznačená pole nebudou načteny a vyhodnoceny.
Přepište své odpovědi do záznamového archu. Poznámky k řešení si můžete dělat do testového
sešitu. Ponechte si však dostatečný čas na přepsání odpovědí do záznamového archu. Jakékoliv
odpovědi, byť i správné, ale uvedené jen v testovém sešitu a nepřepsané do záznamového archu,
nebudou hodnoceny.

Doporučení k didaktickým testům
 Čtěte pečlivě zadání úloh. Dejte si pozor zejména na zadání úloh, v nichž se pracuje se záporem
(např. není, neobsahuje).
 Při řešení úloh, které se vztahují k výchozímu textu, pracujte pouze s informacemi, které jsou
v daném výchozím textu obsaženy. Žádná úloha (s výjimkou úloh ověřujících interdisciplinární
souvislosti) nevyžaduje znalost faktů nad rámec konkrétního textu.
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Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně a jednoznačně zakřížkujte v záznamovém
archu. Zkontrolujte si, že odpověď vyznačujete u správného čísla úlohy.



Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude odpověď považována za nesprávnou.



Pokud chcete svou odpověď opravit, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a nově
zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. Jakýkoli jiný způsob záznamu
odpovědí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď. Opravy je třeba důkladně
promyslet, zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď.



Každá uzavřená úloha/podúloha má právě jednu správnou odpověď. Za nesprávnou
či neuvedenou odpověď se neudělují záporné body.



Součástí didaktického testu z českého jazyka a literatury jsou tzv. svazky dichotomických
úloh. Způsob jejich hodnocení naleznete na maturita.cermat.cz.

Zápis řešení tzv. otevřených testových úloh


Pište čitelně a výhradně do vyznačeného „čtecího“ pole
určeného pro záznam řešení.



V případě nečitelné či nejednoznačné odpovědi nebudou
započteny body. Při zápisu řešení rozlišujte velká a malá
písmena.



Pokud budete chtít své řešení opravit, chybný údaj škrtněte a napište čitelně nový – musí
být rozpoznatelné, že byla odpověď opravena. Nezapisujte opravu mimo vyznačené pole,
zápis mimo „čtecí“ pole se hodnotitelům nezobrazuje.



U otevřených úloh se za chybu považuje nesprávná, nadbytečná i chybějící dílčí odpověď,
přičemž počet chyb se promítá do hodnocení úlohy.



V didaktickém testu z českého jazyka a literatury se objevují úlohy, ve kterých budete mít
např. za úkol vypsat správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu zapsána
s pravopisnou chybou, nebo vypsat z výchozího textu všechna zájmena apod. U tohoto typu
otázky není vhodné tipovat odpovědi. Doporučujeme vypsat pouze ta slova, u kterých jste
si jisti, že jde o správné odpovědi. Pokud uvedete místo jedné správné dílčí odpovědi jednu
nesprávnou dílčí odpověď, dopustíte se celkem dvou chyb (chybějící dílčí odpověď – 1. chyba,
nesprávná dílčí odpověď – 2. chyba). Maximální dosažitelné bodové hodnocení za úlohu
se sníží o obě započítané chyby.
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Příklad: Úkolem úlohy je nalézt ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána
s pravopisnou chybou, a napsat je pravopisně správně.











Bodové hodnocení
úlohy

Správné
řešení

Zapsané
řešení

Hodnocení

max. 4 b.
0 ch. – 4 b.
1 ch. – 3 b.
2 ch. – 2 b.
3 ch. – 1 b.
4 a více ch. – 0 b.

sdělení, daný,
porozumět, cíli

sdělení, daný,
pomněrně, cíli

1 slovo nenalezeno
(porozumět), 1 slovo
neodpovídá zadání
(pomněrně) = 2 ch. → 2 b.

U poslechového subtestu z cizího jazyka věnujte zvýšenou pozornost především otevřeným
úlohám, ve kterých se nejčastěji objevují chyby z důvodu nepozornosti a nesprávného či
nečitelného zápisu odpovědi do záznamového archu.
V matematice je rovněž nezbytné dodržovat pokyny pro způsob zápisu odpovědi. Je-li
požadováno uvedení celého postupu řešení, n e m ě l i b y s t e přeskakovat j e h o jednotlivé
kroky pouze proto, že „je V á m to jasné“. Tímto přístupem můžete zbytečně ztratit body,
i když bude výsledek správný.
U slovních úloh pak přehledně popište neznámou (např. x… počet žáků) a nezapomeňte
uvést slovní odpověď. Věnujte pozornost i uvedení správných jednotek.
Výsledek zapisujte ve správném tvaru, např. dvouprvkovou množinu řešení kvadratické
rovnice 𝑥 2 − 𝑥 = 0 je možné zapsat ve tvaru 𝐾 = {0; 1} nebo 𝑃 = {0; 1} nebo 𝑥 ∈ {0; 1}
nebo 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 nebo 𝑥1 = 0; 𝑥2 = 1 apod. U úloh, kde je to možné, výsledek ověřte
zkouškou.
Nezapomeňte uvést podmínky řešení, je-li to v zadání úlohy vyžadováno.
Přesné pokyny jsou vždy uvedeny v testovém sešitě.

Doporučení k písemným pracím
 Při písemné práci jste hodnoceni pouze za vlastní autentický text, převzaté texty či jejich části (z
webových stránek, tištěných publikací), případně použité texty z jiných písemných prací se
nepovažují za autorský text žáka. Pokud se použití převzatých textů při hodnocení odhalí, části textu,
které je obsahují, nebudou předmětem hodnocení a nezapočítají se do rozsahu písemné práce.
 Nezapomeňte na členění textu. Text by měl být přehledně uspořádán, aby bylo možné se v něm
zorientovat.
 U písemné práce z českého jazyka a literatury máte na výběr ze 6 zadání. Dobře si promyslete,
které ze zadání Vám bude blízké jak tématem, tak i komunikační situací nebo slohovým útvarem.
Zadání můžete v průběhu zkoušky změnit, nezapomeňte však změnu výběru vyznačit na přední
straně záznamového archu a text, který nemá být předmětem hodnocení, přeškrtnout. Minimální
rozsah písemné práce je 250 slov. Pokud napíšete práci kratší než 200 slov, bude ohodnocena 0
body. Pravidla pro počítání slov jsou stanovena následovně – jako jedno slovo se počítají předložky
jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova), spojky, zájmena, citoslovce (ach ouvej = 2 slova),
zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo), víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo;
Žďár nad Sázavou = 1 slovo), číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2
slova), rozepsané datum (10. října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013 = 3 slova), adresy
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(pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo, 170 00 Praha 7 – Holešovice = 1 slovo), složená
přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova).
 V rámci zápisu písemné práce z cizího jazyka věnujte pozornost tomu, že záznamový arch je
rozdělen na 1. (rozsah 120 – 150 slov) a 2. část (rozsah 60 – 70 slov) – zapisujte tedy příslušný text
do správného listu, který je pro zápis této části určen. Dojde-li přesto k záměně částí, vyznačte
poznámkou, o kterou část se skutečně jedná. Pozor, pokud text přeškrtnete, nebude předmětem
hodnocení.
 Při psaní písemné práce z cizího jazyka mějte na paměti pravidla pro počítání slov. Jako jedno
slovo se počítají například: předložky, spojky, zájmena, citoslovce, členy, zkratky, víceslovná vlastní
jména a názvy včetně českých názvů, které nemají ekvivalent v daném cizím jazyce, dále pak
rozepsané datum (např. 16. dubna 2010), adresy (např. pepa@seznam.cz; Vinohradská 5, Praha 10)
a složeniny spojené spojovníkem. Jako jednotlivá slova se počítají například frázová slovesa
a složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova. Jako slova se nepočítají číslovky psané číslicemi
(např. 2015; 29) a opakovaná vlastní jména. Další užitečné informace k písemné práci z cizího jazyka
naleznete v příručce k této zkoušce na maturita.cermat.cz.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK
Zadání jednotlivých zkoušek budou zveřejněna na maturita.cermat.cz vždy v den konání příslušné
zkoušky. Upozorňujeme, že oficiální klíče správných řešení didaktických testů budou na stejném
místě zveřejněny 10. září 2019. Všechna řešení, která budou uveřejněna před tímto datem na jiných
internetových stránkách, jsou neautorizovaná a mohou obsahovat podstatné chyby
a zavádějící informace. Vždy se přesvědčte, zda informace, se kterými pracujete, pochází
z oficiálních zdrojů.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou řediteli školy zpřístupněny ve
formě výpisů výsledků didaktických testů 10. září 2019. Výpis bude obsahovat hodnocení Vašich
povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných touto formou. Ředitel školy
V á m výsledky předá nejpozději následující pracovní den, tj. 11. září 2019.
Výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků budou předány řediteli školy nejpozději do
10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy
Vám sdělí výsledek bez zbytečného odkladu.
Hodnocení ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky
a praktické zkoušky Vám oznámí předseda zkušební maturitní komise veřejně v tentýž den, ve kterém
jste tuto zkoušku nebo její část konali.
Pokud v podzimním zkušebním období úspěšně vykonáte všechny povinné zkoušky společné
i profilové části MZ, bude řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení všech Vašich
výsledků zpřístupněno Vaše maturitní vysvědčení. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel
školy. Společně s vysvědčením bude škole předán i Váš protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky.
Školským zákonem je Vám také dána možnost nahlédnout do materiálů, které se týkají Vaší osoby
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a mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Záznamové archy didaktických testů a písemných
prací, protokoly o výsledcích ústních a profilových zkoušek a další dokumenty jsou po skončení
zkoušek archivovány ve Vaší kmenové škole. Můžete tedy o nahlédnutí do zkušební dokumentace
požádat ředitele školy.

Výsledkový portál žáka
Jako doplňková služba je i pro toto zkušební období zpřístupněn výsledkový portál žáka (VPŽ), jehož
prostřednictvím si můžete nechat na e-mail zaslat pozvánku ke zkoušce, výpis výsledků Vašich
didaktických testů, ohodnocené záznamové archy didaktických testů, záznamy o hodnocení
písemných prací či protokol o výsledcích společné části. Do 31. července 2019 byl portál vyhrazen
pro registrace a zasílání dokumentů v rámci jarního zkušebního období, registrace v podzimním
zkušebním období byla zpřístupněna od 1. srpna 2019.
Pokud jste provedli registraci již v jarním zkušebním období, Váš účet zůstává pro podzimní termín
v platnosti a není ji nutné provádět znovu, výsledkové dokumenty budou na Vaši e-mailovou adresu
zaslány automaticky.

Žádosti o přezkum
Školský zákon Vám dává možnost odvolat se proti výsledku nebo
průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti.
Pokud máte pochybnosti o správnosti výsledku svého
didaktického testu, můžete podat žádost o přezkum na MŠMT.
Žádost je možné podat nejpozději do 30. září 2019.

Formuláře pro podání
žádosti o přezkum
naleznete na
https://maturita.cermat.cz.
cermat.cz/menu/prezkumTotožný termín platí i pro podání žádostí o přezkoumání písemných prací. vysledku-zkousek.
Na rozdíl od didaktických
testů se však žádost zasílá místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města
Prahy (dále jen MHMP).
Žádosti o přezkoumání průběhu nebo výsledku ústních zkoušek společné části či profilových zkoušek
se zasílají místně příslušnému krajskému úřadu nebo MHMP, a to nejpozději do 10. října 2019.
Ministerstvo školství, krajský úřad nebo MHMP Vám zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci
žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.
Žádosti nezasílejte do Centra, jejich vyřízení žádosti o přezkum mu věcně nepřísluší. Centrum není
institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat. Žádost Vám
v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT nebo krajský
úřad odeslat včas.
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ZDROJE INFORMACÍ A UŽITEČNÉ ODKAZY


oficiální internetové stránky maturitní zkoušky: maturita.cermat.cz;



facebookový profil maturitní zkoušky: Udělám maturitu;



výsledkový portál žáka: vpz.cermat.cz;



Help-desk Centra: +420 224 507 507; info@cermat.cz.
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