MATURITNÍ GENERÁLKA – PŘIHLÁŠENÍ ŠKOLY K ÚČASTI NA PROJEKTU

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
dovolte mi vyzvat Vás touto cestou k účasti Vaší školy a Vašich žáků na projektu Maturitní generálky
(MAG’10). Jedná se o jeden z posledních přípravných kroků před zahájením reformy maturitní zkoušky
v roce 2011. Zároveň jde o příležitost, jak přímou a praktickou zkušeností připravit a informovat Vaše žáky,
kterých se změna maturitní zkoušky dotkne jako prvních.
Účast Vaší školy není povinná. Dle rozhodnutí MŠMT je účast Vaší školy podmíněna podáním přihlášky
školy k účasti na projektu MAG’10. Nejzazší možný termín pro podání této přihlášky byl stanoven na
14. května t. r. a formulář přihlášky (včetně jejích příloh) je dostupný na www.novamaturita.cz počínaje
dnešním dnem, tj. 21. dubnem. Samotná přihláška s oběma přílohami je rovněž přiložena k tomuto e-mailu.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku (včetně vyplněné a podepsané přílohy č. 2) můžete:
a)
b)

zaslat poštou na adresu CERMAT, Jeruzalémská 12, 110 00 PRAHA 1 nebo
ji předat osobně zástupcům CERMATu u příležitosti informačních seminářů (viz dále).

CERMAT poté:
a)
b)

zašle škole potvrzení o přijetí přihlášky a zařazení školy do MAG’10 do 7 dnů od jejího obdržení
e-mailem na e-mailovou adresu ředitele uvedenou v přihlášce a
zašle oprávněným osobám školy autentizační a autorizační údaje k přístupu do IS CERTIS (přístupný
z www.novamaturita.cz) pro administraci přihlašování žáků k MAG’10 nejpozději do 31. 5. 2010.

S cílem poskytnout Vám maximální míru přesných informací o maturitní generálce i o přípravě realizace
maturitní zkoušky v roce 2011 připravujeme sérii cca 2 hodinových konzultačních seminářů určených
ředitelům škol nebo jimi pověřeným vedoucím pracovníkům škol. Semináře proběhnou v období do 14. 5.
2010. V současné době finalizujeme nabídku termínů a míst jejich konání, kterou Vám bezprostředně
zašleme.
V případě jakýchkoli nejasností při vyplňování přihlášky se, prosím, obraťte telefonicky na číslo +420
224 507 507 nebo e-mailem na info@novamaturita.cz.
Závěrem, prosím, přijměte upozornění stran účasti žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ) na maturitní generálce. Žák může konat zkoušky maturitní generálky
v příslušném režimu PUP na základě:
a)
b)

posudku PPP či SPC ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009; v takovém případě platí, že posudek
vystavený PPP/SPC je platný rovněž pro konání „ostré“ maturity v roce 2011; nebo
toho, že jej do příslušné kategorie a skupiny PUP MZ po dohodě se žákem zařadí ředitel školy;
v takovém případě však bude třeba pro účely „ostré“ maturity v roce 2011 příslušný posudek PPP/SPC
zajistit v běžném režimu dle platné vyhlášky.
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Těšíme se na spolupráci, která, jak doufám, přispěje k co nejhladšímu zahájení reformy maturitní zkoušky
v roce 2011.

Pavel Zelený
ředitel CERMAT

Příloha:

Formulář přihlášky školy s následujícími přílohami:
1. Harmonogram maturitní generálky 2010
2. Podmínky užívání datového digitalizačního terminálu (DDT) pro účely MAG‘10

V Praze dne 21. dubna 2010
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