
PO PÍSEMNÝCH ZKOUŠKÁCH
Jedna ze stěžejních částí letošního jarního zkušebního období ma-
turitní zkoušky je za námi. Písemné zkoušky společné části, které 
probíhaly od 2. do 9. května 2013, jsou vykonány a maturanti již vědí 
výsledky svých didaktických testů, někteří z nich i výsledky svých 
písemných prací.

DÍLČÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK 
A KONTROLA

Výsledky didaktických testů obdrželi žáci od 
ředitelů svých škol do 16. května prostřed-
nictvím výpisu výsledků didaktických testů. 
Výsledky písemné práce společné části matu-
ritní zkoušky pro žáky dané třídy budou pře-
dány řediteli školy vždy do začátku ústních 
zkoušek společné části maturitní zkoušky 
příslušné třídy.

Žáci si mají možnost sami překontrolo-
vat, zda byl jejich výkon u didaktického testu 
správně vyhodnocen a zda výsledek, který 
je zapsaný na výpisu výsledků didaktických 
testů, odpovídá skutečnosti.

Záznamové archy didaktických testů a sa-
mozřejmě také písemných prací jsou součástí 
zkušební dokumentace, která je archivována 
na kmenové škole. Žák má ze zákona právo 
do maturitní dokumentace, která se týká 
jeho osoby, nahlédnout a porovnat si své od-
povědi u didaktického testu s klíči správných 
odpovědí. Zájemci o nahlédnutí do své zku-
šební dokumentace se v této záležitosti musí 
obrátit na ředitele školy.

Klíče správných řešení 
spolu se samotnými testy 
lze nalézt na 
www.novamaturita.cz 
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Klíč správných řešení je tabulka, v níž je 
u každého čísla úlohy příslušného testu uve-
deno správné řešení a zároveň počet bodů, 
který mohl žák správným řešením úlohy 
získat. Zároveň je v klíči správných řešení 
uveden maximální počet bodů, které bylo 
možné v testu získat. Na záznamovém archu 
didaktického testu jsou pak uvedeny žákovy 
odpovědi na jednotlivé úlohy. Prostým po-
rovnáním řešení žáka se správným řešením 
v klíči, sečtením bodů a převedením součtu 
na procenta vyjde výsledek, který je zazna-
menán na výpisu výsledků didaktických 
testů a později i na protokolu o výsledcích 
společné části maturitní zkoušky ve sloupci 
„úspěšnost žáka v %“.
 >>>
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Máme za sebou 
období písemných 
zkoušek společné 
části maturitní 
zkoušky 2013. 
Zatímco výsledky 
didaktických testů 
už maturanti znají, 
na hodnocení písemných prací z češtiny 
a cizích jazyků se v současné době 
intenzivně pracuje.

Upřímně blahopřeji všem, kteří 
u zkou šek obstáli.

A přestože maturity ještě nekončí, už 
nyní myslíme i na ty, kteří u písemných 
prací nebo při řešení testů tak úspěšní 
nebyli. Devatenácté číslo Maturitního 
zpravodaje přináší informace o tom, co 
bude z pohledu maturanta následovat 
v nejbližších dnech a týdnech a na co 
by se měli zaměřit ti, kteří se budou 
muset k maturitě vrátit znovu na 
podzim nebo v některém z dalších 
maturitních termínů. A přestože se 
v tomto případě nejedná o právě 
veselé úvahy, věřím, že tyto informace 
v nové nelehké situaci pomohou.
 Jiří Zíka
 ředitel CERMATu

https://www.novamaturita.cz/maturita-2013-jaro-1404036306.html


Hodnocení písemné práce provádějí 
hodnotitelé do čelních listů záznamových 
archů, které jsou školám také zpřístupněny. 
Tento záznam o hodnocení písemné práce 
jak v případě písemné práce z českého ja-
zyka a literatury, tak v případě cizích jazyků 
obsahuje hodnocení dílčích kritérií a dále 
také hodnocení výsledné, které je vyjádřeno 
body. Pokud si maturant převede bodovou 
hodnotu souhrnného výsledku na pro-
centa (100 % je maximální dosažitelný počet 
bodů), dostane hodnotu uvedenou v proto-
kolu o výsledcích společné části u písemné 
práce z příslušného předmětu ve sloupci 
„úspěšnost žáka v %“.

Hodnocení ústní zkoušky společné části 
je pak zaznamenáno v protokolu o výsledku 
ústní zkoušky, podepsaném předsedou zku-
šební maturitní komise. Podobně jako v pří-
padě písemné práce jde o tabulku obsahující 
dílčí hodnocení jednotlivých aspektů ma-
turantova výkonu při ústní zkoušce a rov-
něž výsledné souhrnné bodové hodnocení. 
I v tomto případě je potřeba převést body na 
procenta.

Celkový výsledek zkoušky
Určení výsledné známky je dáno kritérii 
hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek spo-
lečné části maturitní zkoušky, jež jsou vydá-

 >>>

vána Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. Celkový výsledek z českého 
jazyka a literatury je prostým aritmetickým 
průměrem výsledků všech tří dílčích zkoušek 
vyjádřených v procentních bodech. Celkový 
výsledek zkoušky z cizího jazyka je získán se-
čtením dvojnásobku výsledku z didaktického 
testu (s výjimkou žáků s PUP MZ kategorie 
SP), výsledku z písemné práce a výsledku 
z ústní zkoušky (vše vyjádřené v procentních 
bodech) a následným vydělením číslem 4.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM
Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturan-
tovi možnost odvolat se proti výsledku nebo 
průběhu maturitní zkoušky, a to formou po-
dání písemné žádosti o přezkum výsledku, 
případně průběhu maturitní zkoušky.

Pokud má maturant pochybnosti o správ-
nosti výsledku svého didaktického testu 
společné části maturitní zkoušky nebo má 
dojem, že byl ze zkoušky konané formou 
didaktického testu neoprávněně vyloučen, 
může podat žádost o přezkum výsledku nebo 
vyloučení ze zkoušky na Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žádost je 
možné podat nejpozději do 20 dnů od konce 
období pro konání didaktických testů spo-
lečné části maturitní zkoušky stanoveného 

maturitní vyhláškou. V letošním roce je tak 
možné podat žádost o přezkum výsledku 
didaktického testu společné části maturitní 
zkoušky nejpozději do 5. června 2013.

Adresa pro písemné podání žádosti o pře-
zkum výsledku didaktického testu SČ MZ:

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

U písemných prací společné části matu-
ritní zkoušky je stanoven maturitní vyhláš-
kou nejzazší termín pro písemné podání 
žádosti o přezkum výsledku také do 20 dnů 
od konce období pro konání písemných 
prací společné části maturitní zkoušky, tedy 
do 5. června 2013. Na rozdíl od didaktic-
kých testů se žádost o přezkum zasílá místně 
příslušnému krajskému úřadu nebo magis-
trátu. Žádosti o přezkum ústních zkoušek 
společné části nebo profi lových zkoušek, 
které se zasílají rovněž krajskému úřadu 
nebo magistrátu, je možné zaslat nejpoz-
ději do 30. června 2013.

Ministerstvo školství, krajský úřad nebo 
magistrát zašlou vyrozumění nebo rozhod-
nutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů 
od doručení žádosti.

Žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky 
se NEZASÍLAJÍ DO CERMATU, ten 
není institucí oprávněnou zákonem tyto 
žádosti vyřizovat. Pokud tak některý 
maturant učiní, bude mu žádost vrácena 
a on tím ztrácí čas, v horších případech 
i šanci na správné podání žádosti.

VYSVĚDČENÍ A PROTOKOL
Maturitní vysvědčení žáků, kteří v jarním zku-
šebním období úspěšně vykonali všechny po-
vinné zkoušky společné i profi lové části MZ, 
zpřístupní CERMAT škole nejpozději do 2 
pracovních dnů od doby, kdy od školy získá 
veškeré výsledky zkoušek a další důležité 
informace za příslušnou třídu. O termínu 
předání vysvědčení žákům rozhoduje ředitel 
školy. Vysvědčení je ofi ciálním dokumentem 
o dosažení příslušného stupně vzdělávání, 
tento dokument obsahuje výsledné známky ze 
společné i profi lové části maturitní zkoušky.

Nejpozději 15. června bude školám zpří-
stupněn protokol o výsledcích společné 
části maturitní zkoušky žáka. Vystavení 
tohoto dokumentu závisí na ukončení všech 
zkoušek společné části na všech školách a zís-
kávají ho všichni žáci, kteří se přihlásili ke 
společné části maturitní zkoušky bez ohledu 
na to, zda zkoušky konali, či nekonali, uspěli 
u nich, či neuspěli. Protokol tak slouží mimo 
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jiné jako podklad těm, kteří budou podávat 
přihlášku k náhradní či opravné zkoušce pro 
podzimní nebo další zkušební období.

Na rozdíl od vysvědčení poskytuje pro-
tokol podrobnější informace o tom, jak žák 
u příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky spo-
lečné části dopadl. Výsledek zkoušky, respek-
tive každé dílčí zkoušky, je uveden jednak 
procentními body (druhý sloupec zprava), 
jednak výrokem uspěl – neuspěl – omluven 
– neomluven – vyloučen. U každé zkoušky 
je uveden také celkový prospěch vyjádřený 
známkou, nebo výrokem omluven. Jako do-
plňující informace je zde u každé zkoušky 
i dílčí zkoušky tzv. percentilové umístění 
žáka (poslední sloupec).

Percentil
Percentilové umístění je údaj, který je 
uveden jak na výpisu výsledků didaktic-
kých testů žáka, tak na protokolu o vý-
sledcích společné části MZ žáka. Uvedená 
hodnota vypovídá o umístění žáka na 
pomyslném žebříčku úspěšnosti v dané 
zkoušce nebo dílčí zkoušce mezi těmi, 
kteří ji konali. Pokud je percentil např. 75, 
znamená to, že 25 % žáků bylo lepší a na-
opak tři čtvrtiny dosáhli stejného nebo 
horšího výsledku než příslušný maturant.

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ 
ZKOUŠKY
Opravné zkoušky se konají pouze v případě 
povinných zkoušek společné nebo profi -
lové části maturitní zkoušky. Z nepovinných 
zkoušek se opravné zkoušky nekonají. Ná-
hradní zkoušky lze naopak konat z povin-
ných i z nepovinných zkoušek.

Přihlašování
K opravným nebo náhradním zkouškám pro 
podzimní (zářijové) zkušební období se žáci, 
kteří mají o konání zkoušky v tomto zkušeb-
ním období zájem, musí přihlásit nejpozději 
25. června. Stejně jako tomu bylo při při-
hlašování k jarnímu termínu, tak i v tomto 
případě se podává přihláška řediteli školy. 
Formulář přihlášky je stejný jako při přihla-
šování k jarnímu termínu a školy ho mají 
k dispozici.

Při přihlašování k opravné, případně ná-
hradní zkoušce si nelze změnit předmět.

Opakování zkoušek
Žáci opravují nebo nahrazují vždy pouze ty 
zkoušky, u kterých neuspěli, nebo je neko-
nali. V případě komplexní zkoušky (český 
jazyk a literatura, cizí jazyk) se opakuje, 
nebo nahrazuje pouze ta dílčí zkouška, 
která nebyla v předchozím pokusu úspěšně 
vykonána. Úspěšné dílčí zkoušky se již ne-
opakují.

Příklad
Žák u komplexní zkoušky z českého ja-
zyka a literatury uspěl u didaktického 
testu, neuspěl u písemné práce a k ústní 
zkoušce se nedostavil, ale omluvil se ředi-
teli školy, který omluvu uznal. Tento žák 
bude konat opravnou dílčí zkoušku z čes-
kého jazyka a literatury formou písemné 
práce a náhradní dílčí zkoušku z českého 
jazyka a literatury formou ústní zkoušky.

Opravné a náhradní zkoušky, popř. dílčí 
zkoušky, konané formou didaktického testu 
a písemné práce se konají v tzv. spádových 
školách. CERMAT maturanty do těchto spá-
dových škol rozmisťuje zejména podle vzdá-
lenosti od školy kmenové. Písemné zkoušky 
budou probíhat od 2. září, přesné termíny 
budou zveřejněny na www.novamaturita.cz
do 15. srpna. O termínu a místě konání pí-
semných zkoušek budou přihlášení žáci in-
formováni v pozvánce ke zkoušce, kterou ob-
drží v papírové či elektronické 
podobě v druhé polovině srpna 
od ředitele školy. Opravné 
a náhradní ústní zkoušky spo-
lečné části i profi lové zkoušky 
budou probíhat v kmenové 
škole. Maturitní kalendář 
s orientačními termíny matu-
ritní zkoušky v podzimním ob-
dobí lze nalézt zde.

Příprava k opravným 
a náhradním zkouškám
Při přípravě na opravné nebo ná-
hradní zkoušky je samozřejmě nutné 
vzít v úvahu zejména to, jakou zkoušku 

nebo dílčí zkoušku se chystá maturant ko-
nat. Před písemnými zkouškami společné 
části maturity je určitě vhodné si projít testy 
a zadání písemných prací, které jsou ke sta-
žení v odkazu Testy a zadání na 
www.novamaturita.cz.

U těchto testů a zadání by 
se měli žáci zaměřit na to, 
jaké typy úloh jsou v tes-
tech použity, a promyslet si 
strategie řešení jednotli-

vých typů úloh.
Pro přípravu na písemnou práci z čes-

kého jazyka a literatury CERMAT připravil 
užitečnou příručku JAK NA TO – písemná 
práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke 
stažení na adrese www.novamaturita.cz. 

 K písemným pracím 
z cizích jazyků jsou pak 
k dispozici příručky, které 
obsahují vše podstatné, co 
by měl každý maturant před 

písemnou prací společné části znát. Tyto 
příručky jsou volně ke stažení opět na 
stránkách www.novamaturita.cz.

 Mnoho užitečných 
informací, rad a tipů od 
současných nebo bývalých 
maturantů lze nalézt také na 
facebooku. Často využíva-

nou komunikační a informační platformou 
je konkrétně ofi ciální profi l Udělám 
maturitu!.
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