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Czvv informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři, milí maturanti,
přestože maturitní
zkouška v jarním
zkušebním období
ještě není zcela uzavřenou kapitolou,
pomalu začíná příprava na zkušební období podzimní. Ať
už se pro maturanty bude jednat o termín řádný, opravný či náhradní, maturitní
zkouška (MZ) je naplánována na první
týden v září. Organizace bude obdobná
jako na jaře, ale s tím rozdílem, že písemné zkoušky společné maturitní části
se budou konat v takzvaných spádových
školách. Veškeré informace budou opět
k dispozici jednak na oficiálních stránkách
maturitní zkoušky www.novamaturita.cz,
jednak na facebookovém profilu Udělám

Maturitní zkouška 2015
podzimní zkušební období

maturitu.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují na
začátku září podzimní zkušební období. Hned v prvním zářijovém
týdnu čekají maturanty didaktické testy i písemné práce společné
části, po kterých budou následovat ústní zkoušky a zkoušky profilové.
Informace k organizaci a průběhu zkoušky i doporučení k přípravě se
čtenáři dozvědí právě v tomto čísle Maturitního zpravodaje.

které maturita čeká na podzim, přeji

Základní informace
k podzimním termínům

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci,
kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak
nejpozději do 25. června 2015. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy. Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem tři pokusy
a zkoušku musí vykonat nejpozději do pěti let
od úspěšného ukončení posledního ročníku
střední školy. Pro žáky, kteří nebyli připuštěni

Za Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání blahopřeji všem maturantům, kteří
uspěli v jarním zkušebním období. Těm,

k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období a v létě budou skládat opravné zkoušky
a nebo absolvovat dodatečnou klasifikaci, se
jedná o první, řádný termín zkoušky. Náhradní zkoušku pak vykonávají ti žáci, kteří
byli na jaře ředitelem školy řádně omluveni.
Náhradní zkoušky se mohou konat z povinných i nepovinných zkoušek.
Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí
zkoušku maturitní zkoušky v předešlém
termínu nevykonali úspěšně (včetně těch,
kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla

hodně úspěchů a sil k završení středoškolského vzdělání.
Jiří Zíka
ředitel Centra
ředitelem školy uznána), se jedná o maturitní zkoušku opravnou. Opravné zkoušky
se konají pouze u povinných zkoušek,
neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky
se neopravují. Při přihlašování k opravné,
případně náhradní maturitní zkoušce,
si nelze změnit předmět. K náhradním
a opravným zkouškám se žák nemusí nutně
přihlásit ihned v podzimním zkušebním
období 2015, ale během 5 let od úspěšného
ukončení posledního ročníku studia, jak je
uvedeno výše.
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Termín pro písemné zkoušky společné
části MZ v podzimním období byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen od 1. do 7. září 2015 a zkoušky se budou
konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost
od vlastní kmenové školy.
Písemné zkoušky odstartují již v úterý
1. září ve 12.00 hodin. Jednotné zkušební
schéma zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 17. srpna.
Toto schéma bude následně publikováno na
oficiálních stránkách www.novamaturita.cz.
O termínu a místě konání písemných zkoušek
společné části maturitní zkoušky budou přihlášení žáci rovněž informováni prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám, kterou
obdrží v druhé polovině srpna od ředitele své
školy v papírové či elektronické podobě nebo
si ji nechají zaslat přes výsledkový portál žáka.
Ústní zkoušky společné části se konají na
kmenové škole v období 11.–20. září v termínech stanovených ředitelem školy. Od
1. do 20. září mohou souběžně probíhat také
zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné
části a konkrétní termíny zkoušek profilové
části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

»	Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu

období obdrží žáci od ředitele školy po
12. červnu 2015.
»	Vyplněnou a podepsanou přihlášku
odevzdají řediteli školy do 25. června
2015.
»	Pozvánku k písemným zkouškám společné části maturity konaným na spádové škole předá maturantům ředitel
kmenové školy po 15. srpnu 2015.

Přihlašování k podzimnímu
termínu maturitní zkoušky

K maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2015 se musí maturanti přihlásit
nejpozději do 25. června 2015.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím
přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář
přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol. Při přihlašování k opravné
nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.
Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 25. června 2015 řediteli kmenové školy,
který údaje zapíše do centrálního registru
a nejpozději 7. července 2015 předá žákům
výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci,
kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu
s přihláškou odevzdat i platný posudek
školského poradenského zařízení.
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Postup podání přihlášky

Maturant vyplní své identifikační údaje
a označí, zda se jedná o řádný, náhradní či
opravný termín. Na první straně formuláře
označí volbu zkušebního předmětu, a to následovně:
a) V případě, že nesplnil podmínky pro
konání maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období a tedy neměl ukončen poslední ročník studia, zakřížkuje
příslušnou zkoušku ve sloupci „ŘÁDNÝ
TERMÍN“. Maturant si v tomto případě
může zvolit jiné portfolio zkoušek, a to
jak povinných, tak i nepovinných, než
volil pro jarní zkušební období.
b) V
 případě, že u některé zkoušky/dílčí
zkoušky v jarním termínu 2015 nebo
v předchozích maturitních termínech
neuspěl nebo byl ze zkoušky/dílčí
zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku
v polích „OPRAVNÝ“ nebo „NÁHRADNÍ TERMÍN“.
Na předvyplněné přihlášce budou mít
žáci uvedeny ty zkoušky, respektive dílčí
zkoušky, ze kterých byli omluveni nebo
které nevykonali úspěšně.
c) V případě, že maturant byl na jaře
omluven z konání nepovinné zkoušky
společné části, může se přihlásit k náhradnímu termínu konání této zkoušky
nebo její dílčí zkoušky. Tuto skutečnost
uvede do tabulky s názvem „NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.
»	Na druhou stranu formuláře zapisují žáci
tyto údaje:
a) V
 olbu předmětů 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 školy. Stejný postup je i při výběru
nepovinných profilových (školních)
zkoušek a jejich forem.
b) P
 okud je maturant cizinec, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než čtyři roky
před konáním maturitní zkoušky a žádá
o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka
(časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce),
zaškrtne příslušnou kolonku. Oprávněnost této žádosti doporučujeme konzultovat s ředitelem školy.
c) Pokud žák žádá v souladu s maturitní
vyhláškou o uzpůsobení podmínek
konání zkoušek společné části kvůli
zdravotnímu handicapu, zaškrtne pří-

slušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky. POZOR – přiznané uzpůsobení
podmínek se nepřenáší automaticky
z předchozích zkušebních období.
K přihlášce je nutné vždy připojit
i platný posudek školského poradenského zařízení.
»	Více informací k přiznanému uzpůsobení
podmínek maturitní zkoušky naleznete na
stránkách www.novamaturita.cz v záložce
Maturita bez handicapu.
Vyplněný formulář žák opatří datem
a svým podpisem a do 25. června 2015 jej
předá řediteli kmenové školy. Pokud žák
požaduje uzpůsobení podmínek pro konání
zkoušky, je nezbytné s přihláškou odevzdat
i platný posudek vystavený poradenským
zařízením. Od ředitele školy pak všichni přihlášení maturanti obdrží nejpozději 7. července 2015 výpis z přihlášky. Každý žák má
povinnost v souladu s maturitní vyhláškou
stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí
neprodleně nahlásit řediteli školy.
Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat!
Předejde se tím případným nedorozuměním.
Podání přihlášky k maturitní zkoušce
v žádném případě nenahrazuje povinnost
převzít výpis z přihlášky!
Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce
je také jedním ze dvou dokumentů, na
kterých je uveden autentizační kód pro
dobrovolnou registraci na výsledkovém
portálu žáka (VPŽ).

Den maturitní zkoušky
» Dbejte na to, abyste přišli včas! Vzhle-

dem k tomu, že zkouška je zahájena na
všech školách ve stejný čas, nelze tolerovat
pozdní příchody žáků.
» Přineste s sebou průkaz totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas)!
Zejména zadavatelé písemných zkoušek
na spádových školách žáky neznají a jsou
povinni jejich totožnost pečlivě ověřit.
»	U zkoušky lze používat pouze povolené
pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky
(mobilní a jiná elektronická zobrazovací
zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky,
netbooky, smartbooky, PDA, tablety,
čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky
s možností nahrání dat aj.) je přísně zakázáno a nedodržení těchto podmínek se
považuje za hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí až k vyloučení
žáka ze zkoušky.
»	Stejně tak je hodnocena nesamostatná
práce v podobě napovídání, opisování,
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či využívání „taháků“. Porušení těchto
pravidel vede také až k vyloučení žáka ze
zkoušky.
»	Povolené pomůcky
» Matematika: Matematické, fyzikální
a chemické tabulky pro střední školy
(bez poznámek – vpisků, podtržené
pasáže či záložky jsou povoleny); psací
a rýsovací potřeby (propisovací tužka,
obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko);
kalkulačka bez grafického režimu,
řešení rovnic a úprav algebraických
výrazů.
» Český jazyk a literatura: u didaktického
testu nejsou povoleny žádné pomůcky,
při písemné práci lze využít
Pravidla
DIDAKTICKÝ
TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
českého pravopisu.
» Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou
žádné pomůcky povoleny. Při písemné
práci můžete použít slovník,
nesmí
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Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice
vyznačeného pole.
 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

Pravidla správného zápisu odpovědí

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo

Maturitní zpravodaj 32/2015

Při zápisu řešení rozlišujte velká a malá
písmena.
V matematice je rovněž nezbytné dodržovat pokyny pro způsob zápisu odpovědi.
Hodnotí-li se i postup, žák by neměl přeskakovat jednotlivé kroky řešení jen proto, že
„je mu to jasné“. Tímto přístupem pak může
zbytečně ztratit body, i když bude výsledek
v pořádku.
Přesné pokyny jsou vždy uvedeny v testovém sešitě.
Pokud budete chtít své řešení opravit,
chybný údaj škrtněte a napište čitelně nový –
musí být rozpoznatelné, že byla odpověď
opravena. Pokud však zapíšete opravu mimo
vyznačené pole, je to zbytečné. Zápis mimo
„čtecí“ pole se hodnotitelům nezobrazuje.
Při písemné práci jste hodnoceni pouze
za vlastní autentický text!
Převzaté texty či jejich části (z webových
stránek, tištěných publikací), případně použité texty z jiných písemných prací se nepovažují za autorský text žáka. Pokud se použití
převzatých textů při hodnocení odhalí, části
textu, které je obsahují, nebudou předmětem
hodnocení a nezapočítají se do rozsahu písemné práce. Maturanti tak v těchto případech zcela zbytečně ztrácejí body.

www.novamaturita.cz v sekci Testy a zadání,
kde jsou k dispozici testy z minulých ročníků. Při práci s těmito testy by se žáci měli
zaměřit zejména na typy jednotlivých úloh,
strategii jejich řešení a na práci s časem.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo publikace vhodné k přípravě
na dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky, např. užitečnou příručku JAK NA
TO – písemná práce z ČJL. K písemným
pracím z cizích jazyků jsou pak k dispozici příručky, které obsahují vše podstatné,
co by měl každý maturant před písemnou
prací z cizího jazyka znát. Tyto příručky
jsou opět volně ke stažení na stránkách
www.novamaturita.cz, konkrétně v záložce
Publikace k maturitě 2015.
Užitečnými pomocníky mohou být i tematicky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje
(v záložce Maturitní zpravodaj). Další tipy
a rady současných i již úspěšných maturantů
jsou k nalezení na oficiálním facebookovém
profilu Udělám maturitu.

Katalogy

požadavků
pro školní rok
2014/2015

Příprava k podzimnímu
zkušebnímu období

Žáci, kteří se v podzimním zkušebním období chystají na ústní zkoušku z českého
jazyka a literatury společné části maturitní
zkoušky, odevzdají žákovský seznam literatury řediteli školy nejpozději 30. června
2015. Seznam musí být v souladu se školním seznamem literárních děl zveřejněným
pro maturitní zkoušku 2015 ředitelem školy.
Seznam může, ale také nemusí, být totožný
s tím, který byl zveřejněn pro jarní období.
Pravidla pro výběr literárních děl do žákovského seznamu jsou uvedena na stránkách www.novamaturita.cz.
Rozsah učiva potřebný ke zvládnutí
zkoušky z daného předmětu je definován
v katalogu požadavků ke zkouškám společné části. Naleznete zde i přesné vymezení
každé zkoušky či jejích částí v případě komplexní zkoušky z jazyků. Odkaz na Katalog
požadavků naleznete na našich stránkách
www.novamaturita.cz
Další vzorové úlohy a zadání naleznete
na oficiálních stránkách maturitní zkoušky

testů, ohodnocený záznamový arch didaktického testu nebo záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka na svůj e-mail.
K registraci do Výsledkového portálu žáka
potřebuje maturant pouze svůj autentizační
kód VPŽ, který bude uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní
zkušební období 2015. Výpis z přihlášky maturantům předává ředitel školy nejpozději
do 7. července 2015. Autentizační kód bude
rovněž uveden na pozvánce k písemným
zkouškám společné části maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období 2015, kterou maturanti obdrží ve druhé polovině srpna
2015. Výsledkový portál žáka bude zpřístupněn
pro registraci maturantů po 15. srpnu 2015.
UPOZORNĚNÍ: 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 pochází z oficiálních zdrojů.

TESTY a ZADÁNÍ

písemných
zkoušek SČ MZ

Publikace

k maturitě 2015

Výsledkový portál žáka

Také pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2015 bude pro maturanty, kteří
se k podzimnímu termínu přihlásí, zpřístupněn Výsledkový portál žáka. Přes Výsledkový
portál žáka si maturanti budou moci nechat zaslat pozvánku k písemným zkouškám
společné části, výpis výsledků didaktických

››› JAK NA TO
Písemná práce z českého jazyka
›› Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní

písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty
a jejich učitele.

›› Dozvíte se, na co si dát pozor, jak postupovat při tvorbě
písemné práce, a seznámíte se s konkrétními příklady
maturitních prací.

m aturitní 32
zpravodaj
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