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ANOTACE KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ  

Aktuální nabídku konzultačních seminářů najdete na adrese https://www.nidv.cz/koss nebo 

www.novamaturita.cz/koss. 

 

1. Konzultační seminář pro management škol 

Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol.  

 

Seminář bude zaměřen na následující témata: 

• Maturitní zkouška (MZ) 

o změny v právních předpisech (školský zákon a prováděcí vyhláška ke školskému zákonu) 

pro MZ  

o přihlašování k MZ 2019 

o problematika žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

(PUP MZ)  

o novinky v organizaci MZ 

o vystavení závěrečných dokumentů 

o přezkumná řízení 

o nominace a školení funkcí pro MZ 

• Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů středních škol 

o změny v právních předpisech (školský zákon a prováděcí vyhláška ke školskému zákonu) 

týkajících se jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v rámci přijímacího řízení na střední školy 

o obsah a forma jednotné přijímací zkoušky 

o přihlašování uchazečů  

o organizace jednotné přijímací zkoušky 

• Informační systém (IS) CERTIS – praktická ukázka funkcionalit, novinky 

• Dotazy, diskuse 

 

Cílem seminářů je podrobně seznámit management škol se změnami v právních předpisech týkajících se 

maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol v roce 2019. Účastníci 

seminářů budou seznámeni zejména s problematikou organizace společné části maturitní zkoušky 

a  s problematikou organizace jednotné přijímací zkoušky. Závěrem proběhne praktická ukázka práce 

v IS CERTIS – tipy a návody pro zrychlení a zjednodušení obsluhy aplikace. 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: 22. 10. – 5. 12. 2018 

Časová dotace: 3 hodiny (2 hodiny informační a diskusní a 1 hodina bude věnována praktické činnosti 

v IS CERTIS) 
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2. Konzultační semináře k písemné práci z anglického jazyka v rámci společné části MZ 

Konzultační semináře k písemné práci (PP) v rámci společné části MZ jsou určeny všem vyučujícím anglického 

jazyka (AJ), kteří nejsou centrálními hodnotiteli PP z AJ. 

Seminář bude zaměřen především na následující témata:  

• specifikace písemného projevu;  

• ověřované dovednosti; 

• zadání PP; 

• základní charakteristiky PP; 

• kritéria hodnocení PP ve společné části MZ; 

• základní principy hodnocení PP z AJ ve společné části MZ, ukázka hodnocení PP; 

• souhrnné výsledky z PP AJ ve společné části MZ 2018. 
  

Cílová skupina: vyučující anglického jazyka, kteří se těchto seminářů nezúčastnili v minulém školním roce  

Termíny konání: 2. 1. – 28. 3. 2019  

Časová dotace: 4 hodiny  

 

Konzultační semináře k písemné práci ve společné části MZ navazují na obsah výukového modulu základního 

školení k metodologii a hodnocení písemné práce (PP) z anglického jazyka a rozšiřují poznatky o hodnocení 

písemných prací získané studiem modulu. Doporučujeme proto, aby si účastník prostudoval výukové moduly 

k metodologii a hodnocení PP z anglického jazyka. Tyto moduly (ve formátu PDF) si mohou účastníci seminářů 

stáhnout z úložiště, jehož adresu naleznou v pozvánce na školení, kterou všem zájemcům zašle NIDV 

(certifikovaní účastníci si mohou tyto studijní moduly prostudovat v Elektronické knihovně informací LMS, 

k níž mají neomezený přístup). 

 

 

3. Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře 

Koncepce semináře:  
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře (ŠMK) je koncipován jako tříhodinový.  
 
Obsah semináře:  
1. Právní předpisy  

2. Jednotné zkušební schéma (JZS) 

3. Organizace MZ  

4. Pravidla pro zadávání zkoušek  

5. Ostatní dokumenty ŠMK  

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

7. Obecné informace  

8. Obsluha digitalizačního modulu DDT – praktická část  

 

Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek 

společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné 

http://www.novamaturita.cz/
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znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce 

komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi. 

Cílová skupina: pouze certifikovaní školní maturitní komisaři  
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém 
školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2019.  
Termíny konání: 7. 1. – 7. 3. 2019  
Časová dotace: 3 hodiny (2 hodiny informační a diskusní a 1 hodina bude vyhrazena praktické činnosti na 

datovém a digitalizačním terminálu) 

 

 

4. Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

Koncepce semináře: 

Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní. 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajským úřadům do funkce předsedů 

zkušebních maturitních komisí.  

 

Obsah seminářů: 

1. Aktuální změny v právních předpisech  

2. Model maturitní zkoušky 

3. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi 

4. Protokoly a záznamy  

5. Pracovní listy 

6. Průběh konání ústních zkoušek společné 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 

 

Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za 

realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách 

s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. 

Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových 

a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena dotazům 

a diskusi. 

Cílová skupina: předsedové zkušebních maturitních komisí 

Termíny konání: 4. 2. – 29. 3. 2019  

Časová dotace: 3 hodiny 

http://www.novamaturita.cz/
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