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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,
stejně jako v předchozích čtyřech
letech také letos
v tomto období stojí
žáci závěrečných
ročníků středních
škol, které na jaře
čeká maturitní zkouška, před důležitým
rozhodnutím. Toto rozhodnutí se týká
výběru druhé povinné zkoušky, kterou
vedle českého jazyka a literatury budou maturanti skládat v rámci společné
části maturitní zkoušky. K rozhodnutí,
zda zvolit matematiku, nebo cizí jazyk, by měli žáci dojít po zralé úvaze,
přičemž by se měli seznámit zejména
s katalogy požadavků pro jednotlivé
zkoušky, případně i s testy z nedávno
skončené maturitní zkoušky 2014.

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ
K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2015
Důležitým krokem k úspěšnému složení maturitní zkoušky je správně
vyplněná a včas podaná přihláška. Všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených
maturitní zkouškou jsou povinni nejpozději v pondělí 1. prosince 2014
podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2014/2015. Obecné informace o maturitní
zkoušce byly obsahem předchozího vydání Maturitního zpravodaje,
nejnovější vydání přináší čtenářům podrobnější informace spojené
s přihlašováním žáků k maturitě 2015.
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Ve
společné části musí každý maturant úspěšně
složit 2 povinné zkoušky a má možnost konat až 2 zkoušky nepovinné. Pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako
pro zkoušku povinnou. V profilové (školní)
části musí žák v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a rozhodnutím ředitele
školy povinně složit 2 nebo 3 zkoušky a může
si zvolit až 2 zkoušky nepovinné. O pravidlech volby předmětů profilové části, o formě
profilových zkoušek a o zadání těchto zkoušek rozhoduje ředitel školy.

Nejen volbu druhé povinné zkoušky
společné části budou žáci od poloviny
listopadu do 1. prosince 2014 uvádět do přihlášky k maturitní zkoušce.
Informace o tom, jak se v přihlášce
k maturitní zkoušce orientovat, i odpověď na otázku, proč je důležité
obdržet výpis z přihlášky, naleznou
čtenáři v tomto čísle Maturitního zpravodaje.

PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY A MATEMATIKA+ V PROFILOVÉ ČÁSTI

Budoucím maturantům přeji šťastnou ruku při vyplňování přihlášky
k maturitní zkoušce a všem čtenářům
Maturitního zpravodaje úspěšný konec roku 2014 a šťastný vstup do blížícího se roku 2015.

Český jazyk a literatura

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro každého maturanta bez výjimky.
Zároveň se jedná o tzv. zkoušku komplexní,
což znamená, že se skládá ze tří dílčích zkoušek. Konkrétně z didaktického testu (DT),
písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ).
Písemné zkoušky (DT + PP) jsou centrálně administrovány v rámci jednotného
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z kušebního schématu. Zadání písemné práce
si žák vybírá z 10 centrálně stanovených zadání, písemné práce jsou opravovány školními hodnotiteli.
Ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. Zadání ústní zkoušky se losuje
ze seznamu 20 literárních děl, který si žák
sestaví na základě kritérií v katalogu požadavků. Žákův seznam literárních děl vychází
ze školního seznamu děl, který ředitel školy
zveřejnil na konci září 2014. Vlastní seznam
literárních děl odevzdává žák řediteli školy
do 31. března.

Cizí jazyk

Maturitní zkouška z cizího jazyka je povinně
volitelná zkouška společné části, žák si může
vybrat mezi jazykem anglickým, německým,
francouzským, španělským a ruským. Nadále
platí pravidlo, že se žák může přihlásit k maturitní zkoušce pouze z toho cizího jazyka,
který se na jeho škole vyučuje.
Také zkouška z cizího jazyka je komplexní, skládá se tedy z didaktického testu,
písemné práce a ústní zkoušky. Úspěšné
složení komplexní zkoušky je podmíněno
úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek. Písemná práce z cizího jazyka je rozdělena na dvě části, stejně tak didaktický
test obsahuje dvě části, jednu poslechovou
a druhou zaměřenou na čtení a jazykové
kompetence. U ústní zkoušky si pak žák
losuje číslo pracovního listu, který se skládá
ze 4 částí.

Matematika

Spolu s cizím jazykem jde o povinně volitelnou zkoušku společné části, kterou budou
maturanti i nadále skládat formou didaktického testu. Didaktický test z matematiky
obsahuje mj. několik široce otevřených
úloh, u nichž se hodnotí celý postup řešení. U dalších, tzv. úzce otevřených úloh, se
zapisují pouze požadované odpovědi. Součástí testu jsou rovněž různé typy uzavřených
úloh.

Matematika+ v profilové
části maturitní zkoušky

Pokud ředitel školy zařadil zkoušku Matematika+ do portfolia nepovinných profilových zkoušek, mohou se k této zkoušce maturanti přihlásit zaškrtnutím na přihlášce.
Matematika+ ověřuje dovednosti a vědomosti, které se předpokládají u zájemců o studium na vysokých školách
technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření. Seznam
fakult vysokých škol, které již rozhodly
nebo zatím jednají o zohlednění výsledku
zkoušky Matematika+ u přijímacího řízení
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Ilustrační testy k přípravě na maturitu 2015
Centrum pro maturanty opět připravuje sadu ilustračních testů, které žákům
napoví, jak může didaktický test vypadat, jaké typy úloh se v něm mohou objevit
a jak vypadá test po stránce formální. Upozorňujeme, že ilustrační testy po
obsahové stránce neodpovídají „ostrým“ maturitním testům, a proto nemohou
sloužit jako jediný zdroj přípravy k maturitní zkoušce. Jediným relevantním
zdrojem informací o obsahu samotných zkoušek jsou ze zákona katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky.
Ilustrační testy z matematiky a cizích jazyků byly na stránkách
www.novamaturita.cz zveřejněny 10. listopadu 2014.
Ilustrační test z českého jazyka a literatury bude zveřejněn 18. listopadu 2014.
nebo v rámci stipendijního programu, je
ke stažení na oficiálním portálu maturitní
zkoušky. Pro informaci, zda a jakým způsobem fakulty budou zohledňovat výsledek zkoušky Matematika+, doporučujeme
maturantům obrátit se přímo na příslušné
fakulty vysokých škol.
Matematika+ je nepovinnou profilovou
zkouškou a nemá tak vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky. Více informací ke
zkoušce Matematika+ je uvedeno na adrese http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.
Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete na maturitním portálu zde.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ
A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel
předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář mohou žáci obdržet
již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“
verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.

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
1. volbu povinných předmětů společné
části; povinná je čeština a pro druhou
povinnou zkoušku si lze vybrat buď
matematiku, nebo některý z 5 cizích
jazyků;
2. případnou volbu až 2 nepovinných
předmětů společné části; pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku;
d)	v případě, že je maturant 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;
• Pokud ředitel školy zahrnul do portfolia nepovinných profilových zkoušek
i centrálně administrovanou výběrovou
zkoušku Matematika+, naleznou ji žáci
na formuláři přihlášky také.
c)	pokud je žák cizincem 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 čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky;
d)	pokud žák požaduje v souladu s maturitní
vyhláškou uzpůsobení podmínek konání
zkoušek společné části kvůli zdravotnímu
handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku
a vyplní přílohu přihlášky v souladu
s platným posudkem školského poradenského zařízení.

Odevzdání přihlášky
a kontrola výpisu přihlášky

Na vyplněný formulář žáci připíší datum
a svůj podpis. Poté nejpozději do 1. prosince 2014 předají vyplněnou přihlášku
řediteli školy. Pokud žádají o uzpůsobení
podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat
i platný posudek vystavený školským poradenským zařízením.
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Ředitel školy poté zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru.
Nejpozději 22. 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 se nesmí podcenit a přihlášené zkoušky
je třeba pečlivě zkontrolovat, aby bylo potvrzeno, že to, co je uvedeno v systému, odpovídá žákově přihlášce.
Autentizační kód žáka na výpisu z přihlášky
Součástí výpisu z přihlášky je autentizační
kód žáka. Jde o generovaný kód, pomocí
kterého se žáci mohou registrovat na výsledkový portál žáka (dále jen VPŽ). Tento
portál bude již druhým rokem sloužit jako
prostor pro sdělování informací o výsledcích maturitní zkoušky, tedy údajů citlivých.
Z tohoto důvodu je 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 a sdělen prostřednictvím výpisu z přihlášky. Pokud chce
žák využít služeb výsledkového portálu žáka,
doporučujeme výpis s autentizačním kódem
pečlivě uschovat a kód neposkytovat žádné
další osobě.

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 (u společné části pouze
s výsledkem uspěl/neuspěl; u profilové části
s příslušnou známkou).
» 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
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 předá řediteli školy do 1. 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, je v případě žáků studujících závěrečný ročník vzdělávání středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou nutné se nyní 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 Ministerstva
školství stanoví, že posudek by neměl být starší
18 měsíců od data jeho vystavení.
» V případě, že žák neuspěje u komplexní
zkoušky, např. nevykoná úspěšně didaktický test, ale písemnou práci a ústní zkoušení 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 Centrum velice důležitý. Jde
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 VPŽ pro
registraci na výsledkový portál žáka, který
bude spuštěn v dubnu 2015.
Jaké jsou u maturitní
zkoušky povolené pomůcky?

V souladu s maturitní vyhláškou
č. 177/2009 Sb. stanovuje povolené pomůcky ke společné části maturitní zkoušky
Centrum. Je tedy velmi vhodné, aby se
s konkrétními pomůckami žáci seznámili
předem, naučili se s nimi zacházet a mohli je
tak přínosně využít. Za organizaci zkoušky
ve škole, stejně tak jako za kontrolu příslušných povolených pomůcek je zodpovědný
ředitel školy. Ten má například možnost nahradit žákovy povolené pomůcky školními.
Proto maturantům doporučujeme, aby se
o možnostech využít pomůcky ve škole předem poradili.
Přehled povolených pomůcek k jednotlivým zkouškám a dílčím zkouškám společné
části maturitní zkoušky
» Matematika: Matematické, fyzikální
a chemické tabulky pro střední školy
(bez poznámek a dalších změn); rýsovací potřeby (tužka, guma, kružítko,
pravítko, trojúhelník s ryskou, úhlo
>>>
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měr); kalkulačka bez grafického režimu,
řešení rovnic a úprav algebraických
výrazů. Užívání rýsovacích šablon pro
grafy funkcí je povoleno, ale zpravidla
není vhodné kvůli odlišnému měřítku.
» Český jazyk a literatura: při písemné
práci lze využít Pravidla českého pravopisu. U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky!
» Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou
povoleny žádné pomůcky. U písemné
práce je možné použít slovník, nesmí
však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník lze použít i při
ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může
škola při této dílčí zkoušce stanovit další
povolené pomůcky.
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UPOZORNĚNÍ! V povolených publikacích
nesmí být žádné poznámky či vpisky. Využití záložek či podtržení některých pasáží
je povoleno.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají vedle výše uvedených pomůcek
možnost využít tzv. kompenzační pomůcky,
které uvede školské poradenské zařízení do
jejich posudku (podrobněji viz vyhláška
č. 177/2009 Sb.)

Ústní zkouška z českého
jazyka a literatury
a odborná příprava učitelů

Na základě podnětů z řad hodnotitelů ústní
zkoušky z českého jazyka a literatury byl ve
spolupráci s expertním týmem, jehož členy
byli zástupci Ústavu pro českou literaturu
AV ČR, Asociace středoškolských češtinářů,
vysokoškolští pedagogové a středoškolští
učitelé ČJL, připraven návrh revize ústní
zkoušky, který respektuje mj. výsledky dotazníkového šetření realizovaného ve školním roce 2012/2013 a reaguje na zpětnou
vazbu od učitelů ČJL.
Revize ústní zkoušky z českého jazyka
a literatury zpřesňuje stávající podobu
zkoušky, a to zejména s cílem minimalizovat
vliv problematických jevů na průběh a hodnocení ústní zkoušky.
Struktura zkoušky je detailnější, orientačně jsou vymezeny vědomosti a dovednosti, které by v rámci ústní zkoušky měly
být ověřovány, je navýšen počet bodů a jsou
zavedeny vnitřní podmínky hodnocení.
K seznámení dříve certifikovaných hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka
a literatury se změnami v hodnocení ústní
zkoušky je v tomto školním roce otevírána
aktualizační odborná příprava, která obsahuje pouze distanční (e-learningovou) část.
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Základním dokumentem, se kterým by se
měl každý žák při přípravě na maturitní
zkoušku seznámit, jsou Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky ve školním
roce 2014/2015.
Na oficiálních stránkách
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P
jazyka a literatury. K nahlédnutí
a vyzkoušení jsou také didaktické
testy a zadání písemných prací, které
byly předmětem zkoušky v minulém
školním roce.
Staňte se fanouškem facebookového profilu
Udělám maturitu. Jeho prostřednictvím
jsou uživatelé informováni o všech důležiKatalogy
tých skutečnostech týkajících se maturitní
požadavků
zkoušky, mohou diskutovat, předávat si zkupro školní rok
šenosti nebo se dozvědět zajímavosti ze světa
2014/2015
vzdělávání.
V pracovních dnech je jako další informační
zdroj k dispozici také HelpDesk Centra na
e-mailové adrese info@novamaturita.cz nebo
telefonním čísle 224 507 507.
TESTY a ZADÁNÍ
návrh obá
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Publikace

k maturitě 2015

UDĚLÁM

MATURITU na
facebooku

Důležitá poznámka!
Centrem neautorizované informace, aktivity
či jiné činnosti týkající se organizace společné části maturitní zkoušky mohou obsahovat údaje nepravdivé nebo zavádějící
a jejich užití může čtenáře postavit do nepříjemných situací v konfrontaci s podmínkami
vlastní realizace maturitní zkoušky. Pokud
již informace či služby jiného než oficiálního
zdroje využijete, ověřte si vždy jejich relevantnost na oficiálních informačních zdrojích Centra www.novamaturita.cz, dotazem
na oficiální HelpDesk (tel.: 224 507 507,
e-mail: info@novamaturita.cz) nebo na facebookovém profilu Udělám maturitu.
Vždy se tedy, prosím, přesvědčte, zda informace, a to zejména na webu, pochází z oficiálních zdrojů.

m aturitní 28
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