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Maturita 2013_podzim – Výsledky a závěrečné dokumenty
Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je
proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání informací o výsledcích jednotlivých zkoušek či
dílčích zkoušek.
DÍLČÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK A KONTROLA
DIDAKTICKÝ TEST
Výpis výsledků didaktických testů obdrží ředitelé kmenových škol prostřednictvím informačního
systému CERMATu 10. září. Ředitelé kmenových škol je nejpozději následující pracovní den předají
žákům. Formu předání si volí ředitel školy.
Pro podzimní zkušební období 2013 bude k výpisu výsledků DT nově připojena tabulka, ze které se
maturant dozví u každé úlohy didaktického testu, jaký počet bodů za své řešení obdržel. Tato tabulka
bude přílohou výpisu pouze tehdy, jedná-li se o didaktický test v rámci povinné zkoušky společné
části MZ.
CERMAT v žádném případě výsledky žákům nesděluje. Výsledky budou v termínech daných
maturitní vyhláškou zpřístupněny ředitelům škol. Pouze školy samotné jsou oprávněny sdělovat
žákům jejich výsledky u maturitní zkoušky.

PÍSEMNÁ PRÁCE
Výsledky dílčích zkoušek konaných formou písemné práce budou ředitelé kmenových škol získávat
postupně prostřednictvím informačního systému CERMATu. V podzimním zkušebním období
maturitní zkoušky jsou písemné práce z českého jazyka a literatury hodnoceny hodnotiteli, které
jmenuje ředitel spádové školy, tedy školy, na které příslušný žák písemnou práci z českého jazyka
a literatury konal. Písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny tzv. centrálními hodnotiteli
jmenovanými ředitelem CERMATu.
Výsledky písemné práce z českého jazyka a literatury i z cizích jazyků budou ředitelům kmenových
škol zpřístupněny nejpozději 13. září 2013.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Dílčí zkouška společné části maturitní zkoušky konaná formou ústní zkoušky se koná před zkušební
maturitní komisí. Výkon maturanta u ústní zkoušky posuzují dva hodnotitelé jmenovaní ředitelem
školy. Ti po zkoušce navrhnou hodnocení a zkušební maturitní komise o výsledku hlasuje. Žák se
výsledek z ústní zkoušky dozví vždy na konci daného zkušebního dne.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz

INFORMACE PRO MATURANTY – Výsledky a závěrečné dokumenty - podzim 2013

KONTROLA
Žáci si mají možnost sami překontrolovat, jak byl jejich výkon u didaktického testu vyhodnocen, a to
na základě výsledku zapsaného ve výpisu výsledků didaktických testů a nově také i podrobně za
každou úlohu podle tabulkových údajů v jeho příloze.
Záznamové archy didaktických testů a samozřejmě také písemných prací jsou součástí zkušební
dokumentace, která je archivována v kmenové škole. Žák má ze zákona právo do této maturitní
dokumentace, která se týká jeho osoby, nahlédnout a porovnat si své odpovědi u didaktického testu
s klíči správných odpovědí. Zájemci o nahlédnutí do své zkušební dokumentace se tedy musí obracet
na ředitele školy. U podzimního zkušebního období je však nutné poznamenat, že záznamové archy
k didaktickým testům a písemným pracím jsou nejprve ponechány na spádové škole. Pakliže bude žák
chtít nahlédnout do své zkušební dokumentace již během měsíce září, musí požádat o nahlédnutí
ředitele školy, na které didaktický test nebo písemnou práci konal. Nově může žák požádat ředitele
kmenové školy o nahlédnutí do tzv. opraveného záznamového archu didaktického testu. Ředitel školy
má pro tyto účely v informačním systému CERMATu funkcionalitu, která mu umožní takový
záznamový arch adresně vystavit.
Aktuální informace ke zveřejnění testů a klíčů správných řešení sledujte na stránkách
www.novamaturita.cz.
Klíčem správných řešení se rozumí tabulka, kde je u každého čísla úlohy příslušného testu uvedeno
správné řešení a zároveň počet bodů, který mohl žák správným (případně dílčím) řešením úlohy
získat. Zároveň je v klíči správných řešení uveden maximální počet bodů, které bylo možné v testu
získat. Porovnáním řešení jednotlivých úloh v záznamovém archu, klíče správných řešení a bodového
hodnocení uvedeného ve výše citované příloze výpisu výsledků didaktických testů je možné získat
jednoznačnou informaci o správnosti hodnocení.
Hodnocení písemných prací společné části maturity provádějí hodnotitelé na první stranu
záznamových archů. Tyto čelní listy záznamových archů pak ředitelé škol obdrží jako záznam
o hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka. Záznam o hodnocení
písemné práce obsahuje hodnocení dílčích kritérií a dále také hodnocení výsledné, které je vyjádřeno
body. Pokud si maturant převede bodovou hodnotu souhrnného výsledku na procenta (100 % je
maximální dosažitelný počet bodů), dostane hodnotu uvedenou v protokolu o výsledcích společné
části u písemné práce z příslušného předmětu ve sloupci „úspěšnost žáka v %“.
Hodnocení ústní zkoušky společné části je zaznamenáno v protokolu o výsledku ústní zkoušky,
podepsaném předsedou zkušební maturitní komise. Podobně jako v případě písemné práce jde
o tabulku obsahující dílčí hodnocení jednotlivých aspektů maturantova výkonu při ústní zkoušce
a rovněž výsledné souhrnné bodové hodnocení. I v tomto případě je potřeba převést body na
procenta.
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CELKOVÝ VÝSLEDEK MATURITNÍ ZKOUŠKY
Výsledná známka se určuje v souladu s pravidly uvedenými v kritériích hodnocení zkoušek a dílčích
zkoušek společné části maturitní zkoušky. Tato jsou vydávána Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a jsou platná pro obě zkušební období společné části maturitní zkoušky v daném roce.
Celkový výsledek z českého jazyka a literatury společné části maturity se počítá jako prostý
aritmetický průměr výsledků všech tří dílčích zkoušek vyjádřených v procentních bodech.
Příklad: Z didaktického testu z českého jazyka a literatury získal žák 50 %, z písemné práce získal 70 %
a u ústního zkoušení byla žákova úspěšnost 77,78 %. V prvé řadě je nutné se zaměřit na to, zda žák
uspěl u všech dílčích zkoušek, tedy zda u všech dílčích zkoušek splnil minimální hranici úspěšnosti.
V tomto případě tomu tak je a lze spočítat prostý aritmetický průměr takto: (50 + 70 +
77,78)/3=197,78/3=65,93 => dle kritérií hodnocení společné části maturitní zkoušky by žák
v takovémto případě obdržel z českého jazyka a literatury výslednou známku „dobrý“.
Celkový výsledek zkoušky z cizího jazyka se počítá jako součet 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.
Příklad: Z didaktického testu z anglického jazyka získal žák 70 % bodů, písemná práce byla úspěšná na
44,44 % a u ústní zkoušky žák získal 74,36 % bodů. I zde je splněna podmínka, že všechny dílčí
zkoušky žák absolvoval úspěšně. Výpočet je následující: (70+70+44,44+74,36)/4=258,8/4=64,7 %=>
opět známka „dobrý“.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM
Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu
maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu
maturitní zkoušky.
Pokud má maturant pochybnosti o správnosti 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 školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost je možné podat nejpozději do 20 dnů od konce
období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní
vyhláškou. V podzimním zkušebním období je tak možné podat žádost o přezkum výsledku
didaktického testu společné části maturitní zkoušky nejpozději do 30. září 2013.
Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
ŽÁDOSTI O PŘEZKUM
Didaktické testy SČ MZ – do 30. září 2013 na MŠMT
Písemné práce SČ MZ – do 30. září 2013 příslušnému krajskému úřadu
Ústní zkoušky SČ MZ a profilové zkoušky – do 10. října 2013 příslušnému krajskému úřadu
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U písemných prací společné části maturitní zkoušky je také nejzazší termín pro písemné podání
žádosti o přezkum výsledku do 30. září 2013. Na rozdíl od didaktických testů se žádost o přezkum
zasílá místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu (v případě Hl. města Prahy). Žádosti
o přezkum ústních zkoušek společné části nebo profilových zkoušek, které se zasílají rovněž
krajskému úřadu nebo magistrátu, je možné zaslat nejpozději do 10. října 2013.
Ministerstvo školství i krajský úřad nebo magistrát zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci
žádosti o přezkum do 30 dnů od data doručení žádosti.
Žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky SE NEZASÍLAJÍ CERMATu, ten není institucí oprávněnou
zákonem vyřizovat tyto žádosti. Pokud tak některý maturant učiní, bude mu žádost vrácena a on tím
ztrácí čas, v horších případech i šanci na správné podání žádosti.
Doporučené formální náležitosti žádosti o přezkum výsledku zkoušky/dílčí zkoušky společné části
maturitní zkoušky
1) Nejdůležitější je správně popsat předmět podání žádosti o přezkum. Tedy to, k čemu
a z jakého konkrétního důvodu žák žádost o přezkum podává.
2) Žádost o přezkum musí být podána písemně a měla by být odeslána doporučeně.
3) Nutné jsou identifikační údaje:
a. Jméno a příjmení žáka;
b. identifikační číslo žáka (číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve
výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce potvrzeném ředitelem školy – jeho uvedení
pomůže výrazně k urychlení a zpřesnění procesu vyřizování žádosti);
c. název a sídlo kmenové školy;
d. doručovací adresa pro zaslání rozhodnutí.
VYSVĚDČENÍ A PROTOKOL
Maturitní vysvědčení žáka, který má v podzimním zkušebním období úspěšně vykonané všechny
povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní CERMAT kmenové škole nejpozději do 2
pracovních dnů od doby, kdy získá veškeré výsledky zkoušek a další důležité informace za
příslušného žáka. O termínu předání vysvědčení žákům rozhoduje ředitel školy. Vysvědčení je
oficiálním dokumentem o dosažení příslušného stupně vzdělávání, který obsahuje výsledné známky
ze společné i profilové části maturitní zkoušky.
Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka se při podzimním zkušebním období
vystavuje podle stejné logiky, jako je tomu u maturitního vysvědčení. Vždy nejpozději 2 pracovní dny
poté, co budou CERMATu známy výsledky všech zkoušek společné části MZ žáka, zpřístupní
CERMAT protokol řediteli kmenové školy.
Na rozdíl od vysvědčení poskytuje protokol podrobnější informace o tom, jak žák u příslušné zkoušky
nebo dílčí zkoušky společné části dopadl. Výsledek zkoušky, respektive každé dílčí zkoušky, je uveden
procentními body (druhý sloupec zprava) a výrokem uspěl – neuspěl – omluven – neomluven –
vyloučen. U každé zkoušky je uveden také celkový prospěch vyjádřený známkou, nebo výrokem
omluven. Jako doplňující informace je zde u každé zkoušky i dílčí zkoušky tzv. percentilové umístění
žáka (poslední sloupec).
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Percentil
Percentilové umístění je údaj, který je uveden jak na výpisu výsledků didaktických testů žáka, tak na
protokolu o výsledcích 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.
V podzimním zkušebním období se percentilové umístění přepočítává na stupnici jarního zkušebního
období. Pokud je percentilové pořadí např. 75, znamená to, že 25 % žáků bylo lepší a naopak tři
čtvrtiny dosáhli stejného nebo horšího výsledku než příslušný maturant.
OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY
Ze školského zákona má každý žák právo na jeden řádný a dva opravné termíny maturitní zkoušky.
Žáci mají rovněž možnost se k opravné, případně náhradní maturitní zkoušce přihlásit nejpozději do 5
let od úspěšného ukončení posledního ročníku středoškolského studia. Opravné zkoušky se konají
pouze v případě povinných zkoušek společné nebo profilové části maturitní zkoušky. Z nepovinných
zkoušek se opravné zkoušky nekonají. Náhradní zkoušky lze naopak konat z povinných i z
nepovinných zkoušek.
Pokud tedy v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 žák neuspěje, má možnost se
přihlásit k některému z následujících zkušebních období (nejpozději však do 5 let od úspěšného
ukončení střední školy). První následující termín pro přihlášení k maturitní zkoušce je nejpozději do 1.
prosince 2013, přičemž samotné přihlašování bude probíhat ve druhé polovině listopadu 2013. Žáci,
kteří se v tomto termínu budou přihlašovat k maturitní zkoušce, budou zkoušku konat v nejbližším
následujícím zkušebním období, tj. na jaře 2014.
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