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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,

přihláška k maturitě 2014
Nejpozději 2. prosince 2013 musí žáci nynějších závěrečných ročníků
středoškolského vzdělávání odevzdat řediteli kmenové školy přihlášku k maturitní zkoušce. Přihlášku podávají řediteli kmenové školy i ti,
kteří budou některou zkoušku konat v náhradním nebo opravném
termínu.
Předchozí vydání Maturitního zpravodaje (ke
stažení zde) obsahovalo obecné informace
o maturitní zkoušce. Toto číslo je primárně
zaměřeno na informace spojené s přihlašováním žáků k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014.
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí.
Ve společné části musí každý maturant povinně složit 2 zkoušky, v profilové (školní)
části další 2 nebo 3 povinné zkoušky v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
a rozhodnutím ředitele školy. V obou částech
si pak k povinným zkouškám lze přidat až
dvě další zkoušky nepovinné. O pravidlech
volby předmětů profilové části, o formě profilových zkoušek a o zadání těchto zkoušek
rozhoduje ředitel školy.
Zkouška ve společné části z předmětu
český jazyk a literatura je povinná pro
všechny žáky s výjimkou těch, kteří mají

uznánu společnou část maturitní zkoušky
na základě předložení platného maturitního
vysvědčení. Zkouška sestává z didaktického
testu, písemné práce a ústní zkoušky.
U druhé povinné zkoušky si žák může
zvolit mezi matematikou a cizím jazykem.
Zkouška z cizího jazyka je také zkouškou
komplexní, to znamená, že se skládá ze tří
dílčích zkoušek. Při zkoušce z matematiky
čeká na žáky „pouze“ didaktický test, který
ale kromě uzavřených úloh obsahuje úlohy
otevřené, z toho u některých z nich (široce
otevřených) je potřeba uvést celý postup
řešení, který je také součástí hodnocení
úlohy.
U cizích jazyků si žáci mohou vybrat mezi
anglickým, německým, francouzským, španělským a ruským jazykem. Jedinou podmínkou při rozhodování je, aby byl zvolený
jazyk ve škole vyučován.
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více než devadesát tisíc uchazečů
o maturitní zkoušku
v jarním zkušebním
termínu 2014 stojí
v těchto dnech před
důležitým rozhodnutím. Každý budoucí prvomaturant, který se pokusí složit
všechny zkoušky maturity v řádném
termínu, se musí rozhodnout, kterou
zkoušku si vedle povinné češtiny zvolí.
Dalších, zhruba deset tisíc žáků, soudě
podle zkušeností z minulých let, se pokusí uspět u maturity v rámci opravného nebo náhradního termínu. Vyhláška
stanoví oficiální nejzazší termín k podání
přihlášky na 30. listopad. Poslední listopadový den ale v letošním roce připadl
na sobotu, proto je pro vás, kteří chcete
absolvovat maturitu na jaře 2014, klíčovým dnem pondělí 2. prosince.
O tom, na co byste se měli zaměřit
při úvahách o volbě portfolia zkoušek
společné části maturity, a o tom, co vás
u té které zkoušky na jaře čeká, jsme informovali v minulém vydání Maturitního
zpravodaje. Toto 22. číslo je praktickým
průvodcem samotným přihlašováním.
Na první pohled by se mohlo zdát, že
vyplnění přihlášky je banálním úkonem,
ale je třeba mít na mysli, že rozhodnutí, které nyní uděláte a zaznamenáte do
přihlášky, je neměnné, a proto je třeba
věnovat mu maximální pozornost. Vaše
jistota, že jste zvolili a zapsali ty správné zkoušky, je prvním předpokladem
bezproblémové přípravy na samotné
zkoušky, a tedy prvním krokem k úspěchu. Na závěr přijměte ještě jedno důležité upozornění. Zkontrolujte si pečlivě
výpis z přihlášky, který vám ředitel vaší
kmenové školy předloží. Předejdete tak
možným komplikacím při dodatečném
zjištění, že máte zapsány jiné předměty,
než jaké jste chtěli.

www.novamaturita.cz

Jiří Zíka
ředitel CERMATu
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Všechny povinné i nepovinné zkoušky
společné části tak budou konány v rozsahu
platných katalogů požadavků, které lze nalézt
na stránkách www.novamaturita.cz.

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
Jak už bylo řečeno, zkouška z českého jazyka
a literatury se skládá z didaktického testu,
písemné práce a ústní zkoušky. Jedná se
tedy o zkoušku komplexní. Didaktický test
má jednotné, centrálně stanovené zadání.
V případě písemné práce mají žáci na výběr
z 10 centrálně stanovených zadání.
Ústní zkoušku koná žák s pracovním listem. Zadání si losuje ze svého žákovského
seznamu literárních děl, který si vytvořil na
základě školního seznamu literárních děl.
Každá škola měla povinnost zveřejnit školní
seznam literárních děl do konce letošního
září. Závazná volba žákovského seznamu pak
musí proběhnout do 31. března 2014.
Maturitní zkouška z cizího jazyka je
také zkouškou komplexní sestávající z didaktického testu, písemné práce a ústního
zkoušení. Didaktický test z cizího jazyka se
skládá navíc z poslechového subtestu, po
kterém následuje subtest čtení a jazykové
kompetence.
Test i písemná práce mají jednotné, centrálně stanovené zadání. U ústní zkoušky
si maturant losuje zadání v podobě pracovního listu, a to vždy z minimálně 5 pracovních listů. Pracovní list obsahuje celkem 4 části. Bližší informace a ukázky
pracovních listů lze nalézt na stránkách
www.novamaturita.cz.

spondovat s dosavadním způsobem výuky
žáka ve škole.
Pro uznání nároku na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní
zkoušky je třeba, aby žák s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdal řediteli školy do
2. prosince 2013 rovněž zmíněný platný
posudek PUP MZ vystavený speciálním pedagogickým centrem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Seznam školských
poradenských zařízení (ŠPZ) oprávněných
k vystavování posudků lze nalézt např. na adrese www.novamaturita.cz v sekci Maturita
bez handicapu.

ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ A HODNOCENÍ
VÝKONU U ZKOUŠEK
K úspěšnému absolvování maturitní zkoušky
je nutné zvládnout obě její části, tj. společnou i profilovou (školní) část. To znamená,
že žák musí složit obě povinné zkoušky společné části i všechny povinné zkoušky profilové části maturity.
U komplexních zkoušek společné části
maturitní zkoušky je pak nutné složit
úspěšně každou dílčí zkoušku, tedy vykonat
zkoušku alespoň na mezní hranici úspěšnosti
zkoušky. Kritéria úspěšnosti u jednotlivých

zkoušek a dílčích zkoušek společné části
stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejpozději do 31. března školního roku, v němž se zkouška koná.

JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

❶ Ředitel školy nebo třídní učitel předá

žákům formulář přihlášky k maturitní
zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci
obdržet již s předvyplněnými údaji nebo
v „bianco“ verzi.

❷ první strana formuláře přihlášky

a) žáci zkontrolují a případně doplní
osobní údaje;
b) žáci uvedou, zda se hlásí k řádnému
termínu, náhradnímu termínu či
opravnému termínu zkoušky;
c) žáci uvedou volbu
• povinných předmětů společné části;
povinná je čeština a pro druhou povinnou zkoušku si lze vybrat buď matematiku, nebo některý z 5 cizích jazyků;
• případnou volbu až 2 nepovinných předmětů společné části; pro
nepovinnou zkoušku nelze zvolit
stejný předmět jako pro povinnou
zkoušku;

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK
Maturantům, kteří jsou limitováni určitým zdravotním znevýhodněním, může být
přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní
zkoušky (dále PUP MZ). Může se tak stát jen
na základě posudku Školského poradenského
zařízení (ŠPZ). Zkouška pro takové žáky
je přímo odvozena od maturitní zkoušky
pro žáky bez znevýhodnění, jsou u ní však
přiměřeně uzpůsobeny podmínky pro její
konání tak, aby byly vytvořeny srovnatelné
podmínky pro každého maturanta bez rozdílu.
O vystavení posudku si žák musí zažádat
u příslušného ŠPZ. ŠPZ žáka zařadí do jedné
ze 4 kategorií (Tělesné postižení, Zrakové postižení, Sluchové postižení, Specifické poruchy učení a ostatní) a podle míry požadovaných uzpůsobení do 3 skupin v rámci těchto
kategorií. Zařazení do kategorie a skupiny
rozhoduje o formě a rozsahu uzpůsobení
podmínek. Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky by však měly kore
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❸

d) v případě, že je žák žákem školy
s polským vyučovacím jazykem
a požaduje zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí tuto možnost
u příslušného předmětu křížkem ve
sloupci „JNM“(jazyk národnostní
menšiny).
Druhá strana formuláře přihlášky
a) žáci provedou volbu povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či
více jejich forem; pravidla pro volbu
předmětů, počet povinných zkoušek
a jejich formy (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 kmenové
školy;
b) při výběru nepovinných profilových
(školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako
u povinných profilových zkoušek;
c) pokud je žák cizinec a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové
navýšení 15 minut u didaktického
testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku. Takováto
možnost uzpůsobení se týká pouze
cizinců, kteří pobývají na území České
republiky, respektive studují střední
školu, po dobu kratší než dva roky
k datu konání maturitní zkoušky;
d) p
 okud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části,
zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní
přílohu přihlášky v souladu s platným
posudkem školského poradenského
zařízení.

❹ Na vyplněný formulář žáci zapíší datum

a formulář podepíší. Poté nejpozději do
2. prosince předají vyplněnou přihlášku
řediteli školy. Pokud žádají o uzpůsobení
podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat
i platný posudek vystavený školským poradenským zařízením.

❺ Ředitel školy poté zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru.

❻ Nejpozději 20. prosince obdrží žáci od

třídního učitele či od ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost
v souladu s maturitní vyhláškou podpisem stvrdit správnost údajů obsažených
ve výpisu. Tento krok prosím nepodceňujte a řádně si zkontrolujte zejména
přihlášené zkoušky. Případné nesrovnalosti ihned nahlaste řediteli školy.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY
SOUVISEJÍCÍ S PŘIHLAŠOVÁNÍM
ŽÁKŮ
Může žák u maturity propadnout z nepovinné zkoušky?
Výsledek nepovinných zkoušek nemá vliv na
celkový úspěch/neúspěch u maturitní zkoušky.
Na maturitním vysvědčení se ale výsledek
nepovinné zkoušky objeví výrokem uspěl/neuspěl.
Je možné v rámci profilové části maturity
konat zkoušky z téhož předmětu, ze kterého bude žák konat zkoušku ve společné
části?
Pravidla pro výběr zkoušek společné (státní)
části jsou dána a platí pro všechny žáky
i všechny školy. Pravidla pro profilové (školní)
zkoušky určuje ředitel školy. Pokud pravidla
stanovená ředitelem školy souběh předmětů
školní i státní části připustí, pak toto možné je.
Existuje možnost, jak v průběhu školního
roku změnit maturitní předměty, které žák
uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce?
Volba zkoušek uvedená na přihlášce, kterou
žák předává řediteli školy do 2. prosince, je
zcela závazná. Po tomto datu není možné zvolené maturitní předmětové portfolio měnit.
Musí se žák nyní přihlašovat k jarnímu
termínu nebo si může vybrat až termín
podzimní, případně jarní v příštím školním roce?
Ačkoli lze vykonat maturitní zkoušku nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního
ročníku střední školy, žáci studující závěrečný
ročník vzdělávání středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou se musí přihlásit ke všem zkouškám v jarním termínu,
který následuje po předpokládaném ukončení
středního vzdělávání.
Může být žák zařazen do různých kategorií
a skupin PUP pro různé části zkoušek?
Ne, žák může být zařazen pouze do jedné
skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro
konání maturitní zkoušky. Pokud to z posudku nevyplývá, je nutné tuto skutečnost prokonzultovat se školským poradenským zařízením, které jej vystavilo.
Jak je omezena platnost posudků?
Legislativně platnost posudků omezena není.
Ovšem metodická doporučení od MŠMT stanoví, že posudek by neměl být starší než 18
měsíců k datu přihlášení k maturitní zkoušce.
V případě, že žák neuspěje u komplexní
zkoušky, např. nevykoná úspěšně didaktický test, ale písemnou práci a ústní zkou-

šení zvládne, musí opakovat znovu všechny
tři dílčí zkoušky? Tedy i to, co již úspěšně
absolvoval?
Nikoli, žáci budou opakovat pouze tu dílčí
zkoušku, kterou nevykonali úspěšně.
K čemu slouží výpis z přihlášky k maturitní
zkoušce?
Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je pro
žáky, školy i CERMAT velice důležitý. Jedná
se o dokument, který je generován z informačního systému, tedy z registru přihlášek, a jako
takový představuje pro žáka kontrolu, zda
zkoušky, které uvedl na přihlášce, jsou v registru správně zapsány a zkušební dokumentace
tak bude pro žáka připravena v souladu s jeho
přihláškou. Maturanti si však na výpisu také
kontrolují své osobní údaje a v neposlední řadě
zde bude uveden i autentizační kód VPZ (více
v samostatném článku níže).
Matematika nebo cizí jazyk?
Na možná nejzásadnější otázku pro velkou
část maturantů určitě nelze jednoduše odpovědět. Žáci určitě sami vědí, v čem jsou jejich
silné či slabé stránky. Rozhodně by se však neměli rozhodovat podle zdánlivě jednoduché
úvahy – cizí jazyk má tři dílčí zkoušky, přitom
matematika „pouze“ didaktický test. Pokud
žáci nejsou pevně rozhodnuti, CERMAT
doporučuje poradit se přímo s vyučujícími,
kteří znají jejich schopnosti v jednotlivých
předmětech a mohou tak žákům s výběrem
druhé povinné zkoušky společné části pomoct. Dalším způsobem je potom vyzkoušení
testů a úloh z již proběhlých ročníků maturitní zkoušky. Testy lze nalézt na stránkách
www.novamaturita.cz pod odkazem Testy
a zadání. Aktuální novinkou je ilustrační test
z matematiky. Zkusit si ho může každý, kdo je
s rozhodnutím o volbě zkoušky na pochybách,
získá tak lepší představu o tom, jak by na tom
s matematikou mohl být.
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Novinka na výpisu z přihlášky –
Autentizační kód žáka
Autentizační kód žáka je jednou z chystaných novinek pro letošní školní rok, kterými
chce CERMAT přispět k efektivnímu informování žáků o výsledcích zkoušek. Jedná se
o generovaný kód, pomocí kterého se žáci
budou moci registrovat na plánovaný výsledkový portál. Výsledkový portál žáka (dále jen
VPŽ) bude sloužit jako prostor pro sdělování
informací o výsledcích maturitní zkoušky,
tedy údajů citlivých. Proto bude přístup na
VPŽ omezen povinnou autentizací.
Po podání přihlášky k maturitní zkoušce
a následném zadání údajů z přihlášky ředitelem školy do informačního systému bude
žákovi autentizační kód automaticky vygenerován. Žákovi bude kód sdělen prostřednictvím výpisu z přihlášky, který ředitel školy
předá žákům nejpozději 20. prosince proti
jejich podpisu. Výpis z přihlášky tak žáci nesmí opomenout zkontrolovat, zejména doporučujeme tento výpis s autentizačním kódem
pečlivě uschovat a kód neposkytovat žádné
další osobě.

UDĚLÁM

MATURITU na
Facebooku

V pracovních dnech je jako další informační
zdroj k dispozici také HelpDesk CERMATu
na e-mailové adrese info@novamaturita.cz
nebo telefonním čísle 224 507 507.

Ukázka vyplněné přední strany přihlášky k maturitní zkoušce žáka

Zdroje informací
Nejzákladnějším zdrojem informací o obsahu samotných zkoušek jsou katalogy
požadavků k maturitní zkoušce. Nejen
informace z katalogu požadavků se maturanti dozvědí z oficiálních stránek společné části maturitní zkoušky na adrese
www.novamaturita.cz.
Na webu je možné například projít si testy
a zadání písemných prací, které byly předmětem zkoušky v minulém školním roce,
jsou zde k dispozici příručky k přípravě na
písemné práce jak z cizích jazyků, tak z českého jazyka a literatury.

Testy a zadání
písemných zkoušek SČ MZ

Příručky pro
 řípravu k písemp
ným pracím

Facebookový profil Udělám maturitu je pak
více než vhodným zdrojem informací pro
ty, kteří holdují sociálním sítím. Fanoušci
profilu zde naleznou rady a tipy od svých
kolegů, ale i zajímavé odkazy a informace
o maturitní zkoušce.

4

m aturitní 22
zpravodaj

2013

Zpracovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
ISSN 1803-9928

www.novamaturita.cz | Vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT | Jankovcova 933/63, Praha 7 | tel. +420 224 507 507

