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ANOTACE KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ 

Aktuální nabídku konzultačních seminářů najdete na adrese https://www.npicr.cz/ciskom. 

1.  Konzultační seminář k organizaci maturitní zkoušky (MZ) a přijímacího řízení (PŘ) na SŠ 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

Konzultační seminář je koncipován jako čtyřhodinový: 3 hodiny informační část (prezentace 
s výkladem), 0,5 hodiny praktická část (pro pracovníky ŠPZ práce v IS CERTIS) a 0,5 hodiny 
diskuse. 

Obsah semináře: 

1.  Jednotná přijímací zkouška 

• Obecné informace k přijímacímu řízení na SŠ s MZ a jednotným přijímacím zkouškám 

(JPZ) 

• Problematika tvorby a vyhodnocení testů u uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) 

• Odlišnosti v organizaci JPZ uchazečů se SVP 

2.  Maturitní zkouška 

• Obecné informace k organizaci maturitní zkoušky 

• Problematika tvorby a vyhodnocení testů u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek 

pro konání MZ (PUP MZ) 

• Odlišnosti v organizaci maturitní zkoušky žáků s PUP MZ 

• Evidence doporučení v IS CERTIS 

3.  Vystavení doporučení pro žáky s SVP (k PŘ) a pro žáky s PUP (k MZ) a proces uzpůsobení 
podmínek pro konání zkoušek 

4.  Praktická ukázka práce v IS CERTIS 

• Metodické postupy a navigace v IS CERTIS 

• Vystavení doporučení pro žáky s PUP MZ 

5.  Dotazy, diskuse 
 

Cílová skupina: Seminář je určen výchovným poradcům základních i středních škol  
a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení k uzpůsobení 
podmínek pro konání MZ a PŘ. 

Termíny konání: 20. 9. – 27. 10. 2021 
Časová dotace: 4 hodiny 
Forma semináře: prezenční 
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2. Konzultační seminář pro management škol 

Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol, kteří mohou prostřednictvím 
konzultačního semináře získat podrobné informace týkající se právních předpisů  
a organizace maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na SŠ 
s maturitní zkouškou. 

Obsah semináře: 

1. Právní předpisy 

2. Maturitní zkouška, jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů SŠ 

• Přihlašování 

• Příprava a konání zkoušek 

• Řešení nestandardních situací a zkušenosti z přezkumných řízení 

• Výsledky a hodnocení 

• Harmonogram školního roku 2021/2022 

3. Obsluha IS CERTIS a datového digitalizačního terminálu (DDT) – užitečné funkce 

4. Dotazy, diskuse 

 
Cílem seminářů je podrobně seznámit management škol s vybranými kapitolami v právních 
předpisech týkajících se maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů 
SŠ a s problematikou organizace společné části maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. 
Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi. 
 
Cílová skupina: ředitelé a zástupci ředitelů středních škol pověření organizací maturitní 
zkoušky a jednotné přijímací zkoušky 

Termíny konání: 20. 10. – 8. 12. 2021 
Časová dotace: 3 hodiny (2,5 hodiny informační a diskusní, 0,5 hodiny bude vyhrazeno 
praktické činnosti v IS CERTIS a na DDT) 
Forma semináře: prezenční nebo online 
 
3.  Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře (ŠMK) je koncipován jako tříhodinový 
včetně vyhrazeného času na ukázku činnosti na DDT. 

Obsah semináře: 

1. Právní předpisy 

2. Organizace maturitní zkoušky (MZ) 

3. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ 

4. Řešení nestandardních situací a zkušenosti z přezkumných řízení 

5. Ostatní dokumenty ŠMK 

6. Obsluha digitalizačního modulu DDT (praktická část) 

 

Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh 
zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními 
dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Závěrečná část semináře 
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bude vyhrazena pro praktickou činnost související s výkonem funkce komisaře. Část semináře 
bude věnována dotazům a diskusi. 
 

Cílová skupina: pouze certifikovaní školní maturitní komisaři  
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří budou vykonávat funkci školního 
maturitního komisaře v roce 2022. 

Termíny konání: 10. 1. – 10. 3. 2022 
Časová dotace: 3 hodiny (2 hodiny informační a diskusní, 1 hodina bude vyhrazena praktické 

činnosti na datovém digitalizačním terminálu) 

Forma semináře: prezenční 
 

4.  Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační část a 1 hodina 
diskuse. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajským úřadům 
do funkce předsedů zkušebních maturitních komisí. 

Obsah semináře: 
1. Aktuální změny v právních předpisech 

2. Model maturitní zkoušky (MZ) 

3. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi 

4. Protokoly a záznamy 

5. Pracovní listy 

6. Pravidla konání „vázaných“ ústních zkoušek a písemných prací profilové části MZ 

7. Průběh konání profilových zkoušek 

8. Vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek konaných před zkušební maturitní komisí 

9. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ 

Předseda zkušební maturitní komise (PZMK) je osoba odpovědná za realizaci a kontrolu 
průběhu profilové části MZ ve školách. Cílem seminářů je tedy podrobně seznámit PZMK 
s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát k plnění výkonu této 
funkce. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi. 

Cílová skupina: předsedové zkušebních maturitních komisí 
Termíny konání: 1. 2. – 31. 3. 2022 
Časová dotace: 3 hodiny 
Forma semináře: prezenční nebo online 
 

5. Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka (AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ) a jeho 
hodnocení ve společné části maturitní zkoušky 

Konzultační semináře k didaktickým testům z cizích jazyků slouží pedagogům k seznámení se  
s didaktickým testem ve společné části maturitní zkoušky, s jeho částmi a ověřovanými 
dovednostmi. Semináře budou probíhat samostatně pro jednotlivé jazyky (AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ). 

Obsah semináře: 

1. Specifikace didaktického testu 
2. Testové úlohy a ověřované dovednosti v didaktickém testu a jeho částech 
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3. Hodnocení otevřených a uzavřených úloh a jeho specifika 
4. Vybraná data ze společné části MZ s akcentem na výsledky žáků v didaktickém testu 

Cílová skupina: všichni vyučující cizích jazyků 

Termíny konání: 3. 1. – 31. 3. 2022 
Časová dotace: 4 hodiny 
Forma semináře: prezenční 
 
6. Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ  

Konzultační seminář k písemné práci (PP) v rámci profilové části MZ je určen všem vyučujícím 
cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání PP z CJ a kritéria hodnocení pro PP a kteří 
budou PP hodnotit. Konzultační semináře jsou společné pro všechny cizí jazyky.  

Obsah semináře:  

1.  Základní principy hodnocení PP s ohledem na ověřovanou úroveň  
2.  Konstrukce zadání PP s ohledem na ověřovanou úroveň  
3.  Ověřované dovednosti ve vztahu k požadované úrovni  
4.  Kritéria hodnocení PP z CJ v profilové části MZ  
5.  Ukázka zadání PP a hodnocení PP ve vztahu k jazykové úrovni B1 (dle SERRJ) 

Cílová skupina: všichni vyučující cizích jazyků 

Termíny konání: 4. 10. – 30. 11. 2021 
Časová dotace: 2 hodiny 
Forma semináře: online 
 

7.  Konzultační seminář k didaktickému testu z českého jazyka a literatury a jeho hodnocení 
ve společné části MZ 

Cílem semináře je seznámit účastníky s koncepcí testů pro jednotnou přijímací zkoušku  
a maturitní zkoušku a s obecnými charakteristikami didaktického testu (vlastnosti validního 
testu, analýza typů testových úloh, jejich specifika aj.). 

Obsah semináře: 

1. Vlastnosti didaktického testu 
2. Typy testových úloh a jejich specifika 
3. Náhodné skóre 
4. Koncepce testů pro JPZ a MZ 
5. Analýza jednotlivých testových úloh, porovnání uzavřených a otevřených úloh 
6. Příklady testových úloh se zaměřením na úlohy s nízkou úspěšností 
7. Práce s textem a praktický nácvik tvorby a revize testových úloh 

Cílová skupina: všichni vyučující českého jazyka a literatury 

Termíny konání: 3. 1. – 31. 3. 2022 
Časová dotace: 4 hodiny 
Forma semináře: prezenční nebo online 


