
PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 
SE BLÍŽÍ
Dne 17. června předal CERMAT školám protokoly o výsledcích společ-
né části maturitní zkoušky žáka, čímž prakticky skončila hlavní část 
jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2013. Už 2. září bude ale 
zahájena společná část maturitní zkoušky podzimního zkušebního 
období.

Po necelých dvou a půl měsících tedy opět 
začne podzimní zkušební období. Postupně 
proběhnou didaktické testy, písemné práce, 
ústní zkoušky a praktické zkoušky, tedy 
společná i profi lová část maturitní zkoušky. 
Je tak nejvyšší čas připomenout si základní 
fakta týkající se podzimního zkušebního ob-
dobí maturitní zkoušky roku 2013.

Písemné zkoušky společné části, mezi 
které patří didaktický test a písemná práce, 
jsou administrovány centrálně a probíhají na 
všech spádových školách ve stejnou dobu. 
Ústní zkoušky společné části a zkoušky profi -
lové se konají v termínech stanovených ředi-
telem kmenové školy.

Pozvánku obdrží všichni „podzimní matu-
ranti“ od ředitele své kmenové školy elektro-
nickou či písemnou formou v druhé polo-
vině měsíce srpna. Z pozvánky k písemným 
zkouškám se každý maturant dozví, na které 
spádové škole bude písemné zkoušky spo-
lečné části konat.

Písemné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky začínají 2. září ve 12 hodin zkouš-
kou z matematiky a končí ve čtvrtek 5. září. 
Zkoušky společné části konané formou úst-
ního zkoušení pak začnou 11. září a končí 
v pátek 20. září. Od 2. do 20. září budou sou-
běžně probíhat také zkoušky profi lové části 
maturitní zkoušky. 
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CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

Maturitu v podzimním zkušebním období 
2013 absolvují žáci, kteří si v červnu podali 
ke zkouškám přihlášku. Jsou mezi nimi ti, 
kteří budou zkoušku nebo některou dílčí 
zkoušku konat v náhradním nebo opravném 
termínu, a rovněž ti, pro které je podzimní 
termín termínem prvním, tedy řádným. Cel-
kem je k podzimnímu období společné části 
maturitní zkoušky přihlášeno 20 659 žáků.
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Jednotné zkušební schéma:

www.novamaturita.cz

VÁŽENÍ MATURANTI,

20
2013

stejně jako v pře-
dešlých dvou letech 
čeká ty, kteří nemohli 
absolvovat řádný ter-
mín maturitní zkouš-
ky v jarním období, 
i ty, kteří některou 
ze zkoušek či dílčích 
zkoušek v přede-
šlém či předešlých termínech nevykonali 
úspěšně nebo byli ředitelem školy omlu-
veni, maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním období roku 2013. Týká se to 
však pouze žáků, kteří řádně a včas po-
dali řediteli své kmenové školy přihláš-
ku. Organizace zkoušek je obdobná jako 
v letech minulých. Písemné zkoušky 
společné části maturitní zkoušky, tedy 
didaktické testy a písemné práce, se 
konají v tzv. spádových školách, ostatní 
zkoušky pak ve školách kmenových.

Abychom Vám všem, kterých se 
maturitní zkouška v podzimním obdo-
bí týká, maximálně usnadnili orientaci 
a pomohli v přípravě, přichystal kolektiv 
pracovníků CERMATu tento maturitní 
zpravodaj. Přijměte ho jako pomůcku, 
která za Vás sice zkoušku nevykoná, 
ale nabídne Vám, věřím, úplnou škálu 
informací pro její úspěšné zvládnutí.

Přeji Vám klidný zbytek léta a úspěš-
né zvládnutí maturitní zkoušky.
 Jiří Zíka
 ředitel CERMATu



MATEMATIKA
Dne 2. září 2013 ve 12 hodin začínají pí-
semné zkoušky společné části MZ zkouškou 
z matematiky.  

Zkouška z matematiky se koná formou 
didaktického testu. Po úvodní administraci 
zkoušky mají žáci k dispozici 15 minut na 
volbu strategie řešení. V tomto čase je možné 
si dělat poznámky do testového sešitu. Zápis 
do samotného záznamového archu je však 
možný až v rámci 90 minut čistého času vy-
členěného pro konání zkoušky. Žáci s přizna-
ným uzpůsobením podmínek mají časový 
limit pro konání zkoušky navýšen v souladu 
s posudkem školského poradenského zaří-
zení. Uzavřené úlohy obsažené v  didaktic-
kém testu z matematiky jsou hodnoceny cen-
trálně elektronickým systémem na základě 
klíče správných řešení a otevřené úlohy jsou 
hodnoceny vybranými učiteli matematiky 
(tzv. ratery), kteří jsou pro tento účel vyško-
leni. Hodnocení otevřených úloh probíhá 
anonymně dvěma nezávislými posuzovateli 
(ratery).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Zkouška z českého jazyka a literatury je, 
na rozdíl od matematiky, tzv. zkouškou 
komplexní. To znamená, že se skládá ze tří 
dílčích zkoušek. Didaktického testu, jehož 
úlohy jsou vyhodnocovány elektronicky 
(všechny úlohy jsou uzavřené), písemné 
práce, kterou hodnotí certifi kovaní hodno-
titelé jmenovaní ředitelem školy, na které se 
zkouška koná (tedy zpravidla hodnotitelé 
příslušné spádové školy), a ústní zkoušky, 
která se koná před zkušební maturitní ko-
misí na kmenové škole. Váhy jednotlivých 
dílčích zkoušek pro potřeby celkového hod-
nocení jsou 1:1:1.

CIZÍ JAZYK
Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský 
jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk. Toto 
je výčet předmětů, ze kterých mohou žáci 
konat zkoušku z cizího jazyka v rámci spo-
lečné části. Pro všech těchto 5 předmětů platí 
stejná pravidla konání zkoušky. Maturitní 
zkouška z cizího jazyka je zkouškou kom-
plexní, přičemž didaktický test je opět vy-
hodnocován elektronicky, písemná práce je 
hodnocena hodnotiteli, které jmenuje ředitel 
CERMATu, a ústní zkouška probíhá před 
zkušební maturitní komisí v kmenové škole. 
Váhy jednotlivých dílčích zkoušek (s výjim-
kou zkoušek žáků, kteří nekonají poslechový 
subtest) jsou v případě zkoušky z cizího 
jazyka 2:1:1 při pořadí didaktický test: pí-
semná práce: ústní zkouška (u shora uvedené 
výjimky je poměr 1:1:1). 
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HODNOCENÍ ZKOUŠEK
Pro úspěšné složení zkoušky/dílčí zkoušky 
společné části maturitní zkoušky je nutné, 
aby žák dosáhl určité minimální bodové hra-
nice, tzv. hranice úspěšnosti zkoušky. Krité-
ria hodnocení maturitní zkoušky vydává 
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy vždy k 31. březnu daného školního 
roku,  ve kterém se maturitní zkouška 
koná, a jsou platná i pro podzimní zku-
šební období. Z kritérií hodnocení se však 
maturanti nedozvědí pouze mezní hranici 
úspěšnosti, ale také to, jakým způsobem se 
procentuální počet získaných bodů ze zkou-

MATEMATIKA

Forma zkoušky Didaktický test

Termín konání zkoušky 2. 9. 2013 / 12.00 hod.

Časový limit (vyjma žáků 
s PUP MZ)

90 min. (+ 15 min. na výběr strategie 
řešení)

Povolené pomůcky Matematické, fyzikální a chemické ta-
bulky pro SŠ, rýsovací potřeby (obyčejná 
tužka, guma, kružítko, pravítko, trojúhelník 
s ryskou), kalkulačka bez grafi ckého re-
žimu, řešení rovnic a algebraických výrazů

Hranice úspěšnosti zkoušky 33%

Test obsahuje 26 úloh a lze v něm získat maximálně 50 bodů (100 %). 
Aby žák uspěl, musí dosáhnout minimálně 17 bodů (34 %), které zna-
menají překročení hranice úspěšnosti.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časový limit (vyjma 
žáků s PUP MZ)

Didaktický test 4. 9. 2013 / 8.00 hod. 60 min. 

Povolené pomůcky Nejsou povoleny žádné pomůcky

Hranice úspěšnosti 44 %

Test obsahuje 32 úloh a lze v něm získat maximálně 69 bodů. Aby žák 
uspěl, musí získat minimálně 31 bodů (44,93 %), které znamenají pře-
kročení hranice úspěšnosti. 

Písemná práce 4. 9. 2013 / 11.00 hod. 90 min. (+ 25 min. 
na výběr zadání)

Povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu

Hranice úspěšnosti 40 %

Za písemnou práci je možné získat maximálně 30 bodů. Aby žák uspěl, 
musí získat minimálně 12 bodů (40 %), které znamenají dosažení hra-
nice úspěšnosti. 

Ústní zkouška Na rozhodnutí ředitele 
školy

20 min. příprava 
+ 15 min. zkoušení

Povolené pomůcky Nejsou povoleny žádné pomůcky

Hranice úspěšnosti 44 %

Z ústní zkoušky je možné získat maximálně 9 bodů. Aby žák uspěl, musí 
získat minimálně 4 body (44,44 %), které znamenají překročení hranice 
úspěšnosti. 
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šek/dílčích zkoušek převádí na výslednou 
známku, tedy na to, co budou mít v případě 
úspěchu uvedeno na maturitním vysvědčení. 

Jednotlivé dílčí zkoušky se na známky 
nepřevádějí. 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 počítán 
jako součet dvojnásobku výsledku z didaktic-
kého testu (s výjimkou žáků s PUP MZ 
kategorie SP), výsledku z písemné práce a vý-
sledku z ústní zkoušky (vše vyjádřené 
v procentních bodech) a následným vyděle-
ním číslem 4.

Úplný materiál s krité-
rii hodnocení maturitní 
zkoušky společné části lze 
stáhnout na stránkách 
www.novamaturita.cz.

Kdy se žáci dozvědí výsledky
K nejčastějším dotazům, které ze strany ma-
turantů směřují k učitelům, ředitelům škol 
a samozřejmě také na helpdesk CERMATu, 
patří kdy a v jaké formě se žáci dozvědí své 
výsledky.

Zpřístupnění jednotlivých výsledků i zá-
věrečných dokumentů je určeno maturitní 
vyhláškou č. 177/2009 Sb. Výsledky didak-
tických testů budou mít školy k dispozici 
nejpozději 10. září a následující pracovní 

den je ředitelé zpřístupní žákům, kteří konali 
alespoň jednu dílčí zkoušku společné části 
formou didaktického testu, formou výpisu 
výsledků didaktických testů. Pro podzimní 
zkušební období CERMAT připravil no-
vinku, kterou je příloha k výpisu výsledků 
didaktických testů společné části žáka. Tato 
příloha bude obsahovat informace o tom, 
kolik získal žák bodů za jednotlivé úlohy 
v rámci didaktického testu. Tato příloha, 
zpracovaná formou přehledné tabulky, se 
týká pouze didaktických testů z povinných 
předmětů, které žák v daném zkušebním ob-
dobí konal.

Dílčí zkoušky konané formou písemné 
práce jsou na hodnocení pochopitelně ča-
sově náročnější. V případě písemných prací 
z cizího jazyka budou výsledky zaslány ře-
ditelům kmenových škol formou záznamu 
o hodnocení písemné práce nejpozději do 
3 pracovních dnů od shromáždění výsledků 
všech písemných prací za celou třídu, tedy 
za všechny žáky dané třídy, kteří písemnou 
práci konali. V případě písemné práce z čes-
kého jazyka a literatury pak výsledky zasílá 
ředitel školy CERMATu nejpozději 13. září. 
CERMAT následně výsledky zpracuje a po-
skytne školám záznamy o hodnocení pí-
semné práce.

Pro žáky, kteří maturitní zkoušku vyko-
nají úspěšně, připraví CERMAT maturitní 
vysvědčení, které zpřístupní řediteli školy 

v informačním systému do 2 pracovních dnů 
od shromáždění všech výsledků jednotli-
vého žáka. Ředitel školy následně vysvědčení 
předá tomuto žákovi. Stejné termíny platí 
v případě podzimního zkušebního období 
pro předání protokolů o výsledcích společné 
části maturitní zkoušky žáka. 

Poslední den, kdy žáci mohou skládat 
ústní zkoušku společné části či profi lovou 
zkoušku, je 20. září, přičemž po bezprostřed-
ním předání výsledků ke zpracování obdrží 
ředitel školy vysvědčení pro maturanta sklá-
dajícího tento den zkoušku nejpozději do 
24. září.

Pokud má žák pochybnosti o výsledku 
nebo regulérnosti průběhu zkoušky či dílčí 
zkoušky, může podat žádost o přezkoumání 
výsledku či průběhu zkoušky. V případě di-
daktických testů tak musí svoji žádost adre-
sovat MŠMT a v ostatních případech přísluš-
nému krajskému úřadu či magistrátu.

Žáci s přiznaným uzpůsobením 
podmínek
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek 
konání maturitní zkoušky jsou ti žáci, kteří při 
přihlašování k podzimnímu termínu matu-
ritní zkoušky předložili řediteli školy platný 
posudek školského poradenského zařízení. Na 
základě tohoto posudku jsou žáci zařazeni do 
jedné ze 4 kategorií dle typu svého zdravot-
ního znevýhodnění a současně do jedné z tří 

CIZÍ JAZYK Časový limit (vyjma 
žáků s PUP MZ)ANGLICKÝ NĚMECKÝ FRANCOUZSKÝ ŠPANĚLSKÝ RUSKÝ

Didaktický test (po-
slech + čtení a jazy-
ková kompetence)

3. 9.2013 / 
8.00

5.  9.2013 / 
8.00

3. 9.2013 / 
8.00

5. 9.201 / 
8.00

5. 9.2013 / 
8.00 35 + 60 min.

Povolené pomůcky Nejsou povolený žádné pomůcky

Hranice úspěšnosti 44 %

Test obsahuje 63 úloh a lze v něm získat maximálně 63 bodů. Aby žák uspěl, musí získat minimálně 28 bodů 
(44,44 %), které znamenají překročení hranice úspěšnosti.  

Písemná práce 3. 9. 2013 / 
12.00

5. 9. 2013 / 
12.00

3. 9. 2013 / 
12.00

5. 9. 2013 / 
12.00

5. 9. 2013 / 
12.00 60 min.

Povolené pomůcky Slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

Hranice úspěšnosti 44 %.

Za písemnou práci je možné získat maximálně 36 bodů. Aby žák uspěl, musí získat minimálně 16 bodů (44,44 %), 
které znamenají překročení hranice úspěšnosti.  

Ústní zkouška Na rozhodnutí ředitele školy 20 min. příprava 
+ 15 min. zkoušení

Povolené pomůcky Slovník či jiné pomůcky, které povolí ředitel školy a vyžaduje je povaha zkoušky

Hranice úspěšnosti 44%

Z ústní zkoušky je možné získat maximálně 39 bodů. Aby žák uspěl, musí získat minimálně 18 bodů (46,15 %), 
které znamenají překročení hranice úspěšnosti. 
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skupin odpovídající míře požadovaného 
uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky. Uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky se týká zejména navýšení 
časového limitu zkoušky/dílčí zkoušky 
společné části, dále formálních úprav zku-
šební dokumentace nebo využití kompenzač-
ních pomůcek. Stručný přehled uzpůsobení 
podmínek, tak jak jsou 
uvedeny v maturitní vyhlášce 
č. 177/2009 Sb., lze nalézt na 
stránkách 
www.novamaturita.cz.

Upozornění
Novelou „maturitní“ vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
z listopadu roku 2012 bylo těžce nedoslý-
chavým žákům zařazeným ve skupině SP-2 
umožněno konat ústní zkoušku z cizího 
jazyka písemnou formou (viz příloha č. 3, 
písmeno H). Tato úprava byla navržena 
s ohledem na skutečnost, že stav sluchu u ně-
kterých žáků v této skupině nedovoluje vy-
konat ústní zkoušku standardním způsobem. 
Předpokladem pro tuto možnost je odpoví-
dající vyjádření uvedené v posudku školského 
poradenského zařízení.

Základní pravidla při opakování matu-
ritní zkoušky

 Platí zásada, že žák opakuje pouze ty 
zkoušky, které nevykonal úspěšně. Toto 
platí pro společnou i profi lovou část MZ.

 V případě komplexní zkoušky (český ja-
zyk a literatura, cizí jazyk) žák koná pouze 
tu dílčí zkoušku, kterou v předešlém po-
kusu nekonal nebo nevykonal úspěšně. 
Dílčí zkoušky, které byly vykonány 
úspěšně, již žák neopakuje.

 Možnost konání opravného termínu platí 
pouze pro povinné zkoušky. U nepovin-
ných zkoušek se opravná zkouška ne-
koná.

 Pokud by se k opravné nebo náhradní 
zkoušce žák nemohl z jakéhokoli důvodu 
dostavit, lze se, nejpozději do 3 pracov-
ních dnů od termínu konání zkoušky, 
písemně omluvit řediteli kmenové školy. 
Jestliže ředitel školy omluvu uzná, ne-

ztrácí maturant žádný pokus pro konání 
zkoušky (tento princip platí stejně i pro 
řádný termín).

 Ke zkoušce se maturanti musí dostavit 
včas! I vzhledem k tomu, že zkouška je 
zahájena ve všech učebnách ve stejný čas, 
nelze tolerovat pozdní příchody žáků.

 K maturitní zkoušce si žák musí přinést 
průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo 
cestovní pas)! Zejména zadavatelé písem-
ných zkoušek na spádových školách žáky 
neznají a jsou povinni jejich totožnost 
pečlivě ověřit.

 Při samotné zkoušce je žákům zakázáno 
mít u sebe mobilní (byť vypnutý) nebo 
jiný elektronický komunikátor. Je to dů-
vod k okamžitému vyloučení od zkoušky. 

 Všem maturantům doporučujeme, aby 
si před zkouškou odskočili na toaletu. 
Odchod na toaletu během zkoušky je sice 
možný, ale do učebny se již nesmíte vrátit. 
Výjimkou jsou žáci s přiznaným uzpůso-
bením podmínek, kteří mohou mít indi-
viduální přestávky. Tyto přestávky jsou 
ale součástí času vyhrazeného pro konání 
zkoušky. 

 Vyplňujte záznamové archy čitelně, nej-
lépe černě či modře píšící propisovací 
tužkou, k níž si vezměte pro jistotu ještě 
náhradní. Bude-li totiž písemný projev 
nezřetelný, přerušovaný či jakkoli rozma-
zaný, mohou na to doplatit jen samotní 
žáci, což platí jak při písemné práci, tak 
didaktickém testu. Při práci se záznamo-
vých archem nelze využívat bělicí korek-
tory či pásky, vzhledem k jejich negativ-
ním účinkům na digitalizační zařízení.

AKCE LÉTO
Do konce srpna 2013 mají návštěvníci webo-
vých stránek www.novamaturita.cz jedineč-
nou příležitost zakoupit knihu Český jazyk 
a literatura – písemná práce, za zlevněnou 
cenu 186 Kč s DPH.

Objednávka knihy za výše zmíněnou zvý-
hodněnou cenu je možná pouze přes e-mai-
lovou adresu akce@novamaturita.cz pod 
heslem: AKCE LETO. 

Příručka obsahuje základní charakteristiky 

jednotlivých slohových útvarů se zřetelem 
ke komunikační situaci, které jsou v rámci 
maturitní písemné práce zadávány, konkrétní 
příklady zadání, příklady konkrétních žákov-
ských písemných prací, kritéria hodnocení 
a další informace k hodnocení. 

Užitečné informace
K přípravě na podzimní zkušební období 
společné části maturitní zkoušky doporuču-
jeme prostudovat si katalogy požadavků 
k maturitní zkoušce, kde jsou nejpodstatnější 
informace, co by žáci měli od dané zkoušky /
dílčí zkoušky očekávat.

Před písemnými zkouš-
kami společné části matu-
rity je určitě vhodné si projít 
testy a zadání písemných 
prací, které jsou ke stažení 
v odkazu Testy a zadání na 
www.novamaturita.cz, kde se žáci mohou 
seznámit s tím, jaké typy úloh jsou v testech 
používány, a natrénují si strategii řešení. 

Pro přípravu na písemnou práci z českého 
jazyka a literatury je kromě knih Český jazyk 

a literatura – písemná práce 
k dispozici také příručka JAK 
NA TO – písemná práce 
z ČJL. Tuto příručku nalez-
nete ke stažení na adrese 
www.novamaturita.cz.

K přípravě na písemnou práci z cizího 
jazyka jsou pak vhodnou pomůckou pří-
ručky, 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. Profi l Udělám 
maturitu! je hojně využívanou komunikační 
a informační platformou nejen před zkušeb-
ním obdobím.

V pracovní dny je k dispozici také 
helpdesk CERMATu na e-mailové adrese 
info@novamaturita.cz nebo telefonním čísle 
224 507 507.
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