INFORMACE PRO MATURANTY
při předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části

Dnešním dnem většina z Vás přebírá maturitní vysvědčení, všichni
pak protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.
Přijměte, prosím, několik s tím souvisejících informací.

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI
Protokol je nový typ dokumentu a Vy jste prvním maturitním
ročníkem, který něco podobného dostává. Proto stojí za to přičinit
k němu pár informací.
Protokol není dokladem o dosaženém stupni vzdělání, tím je
maturitní vysvědčení. Protokol dostávají všichni, kteří se přihlásili
ke společné části maturity bez ohledu na to, zda potom zkoušky
konali, či nekonali, uspěli u nich, či neuspěli. Protokol tak slouží
jako podklad těm, kteří budou podávat přihlášku k náhradní či
opravné zkoušce pro podzimní nebo jiný další termín.

pochybnost o správnosti výsledku, požádejte školu, ať Vám dá
možnost do Vaší dokumentace nahlédnout.
Didaktický test a klíč správných řešení
Klíč správných řešení je tabulka, kde je u každého čísla úlohy
příslušného testu uvedeno správné řešení a zároveň počet bodů,
který jste mohli správným (případně dílčím) řešením úlohy získat.
Zároveň je tam uveden maximální počet bodů, které bylo možné
v testu získat. Na Vašem záznamovém archu didaktického testu
pak máte svá řešení. Prostým porovnáním Vašich řešení se
správnými řešeními v klíči, sečtením bodů a převedením součtu na
procenta dostanete výsledek, který je zaznamenán v protokolu.

Na rozdíl od vysvědčení poskytuje protokol podrobnější informace
o tom, jak jste u zkoušek dopadli, či nedopadli. Výsledek zkoušky či
každé dílčí zkoušky je uveden procentními body (druhý sloupec
zprava) a výrokem uspěl – neuspěl – omluven – vyloučen. U každé
zkoušky je pak uveden celkový prospěch vyjádřený známkou, nebo
výrokem omluven. Jako doplňující informace je zde u každé
zkoušky i dílčí zkoušky tzv. percentilové umístění žáka (poslední
sloupec).
Percentilové umístění vypovídá o Vašem místě na pomyslném
žebříčku úspěšnosti v dané zkoušce nebo dílčí zkoušce mezi těmi,
kteří ji konali. Namísto toho, aby tam bylo napsáno např. 2.005
z 8.020, je žebříček 0–8.020 převeden na škálu 0–100 a místo
2.005. místa je uveden percentil 75,0. Z toho lze usoudit, že
čtvrtina žáků byla lepší, než Vy, a naopak tři čtvrtiny byly horší.

ZKONTROLUJTE SI, ZDA VÁM BYLY ZKOUŠKY SPOLEČNÉ
ČÁSTI VYHODNOCENY SPRÁVNĚ!
I když Vaše škola i CERMAT udělaly vše, abyste měli zkoušky
správně vyhodnoceny, chyba se vloudit může. Proto je dobré si
překontrolovat, zda byl Váš výkon u státní části maturity
vyhodnocen správně a odpovídá tomu, co máte uvedeno na
vysvědčení, resp. protokolu o výsledcích společné části. Pro
kontrolu potřebujete dokumenty uvedené v tabulce.

Písemná práce a hodnocení na záznamovém archu
Hodnocení Vaší písemné práce prováděl hodnotitel do tabulky,
která je součástí záznamového archu Vaší písemné práce. Tabulka
obsahuje jednak hodnocení dílčích kritérií a dále pak hodnocení
výsledné, které je vyjádřeno body. Pokud převedete bodovou
hodnotu Vašeho souhrnného výsledku na procenta (100 % je opět
maximální dosažitelný počet bodů), dostanete hodnotu uvedenou
v protokolu o výsledcích společné části u písemné práce
z příslušného předmětu.
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PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ
ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky jste obdrželi
při předávání vysvědčení. Záznamové archy testu i písemné práce a
protokol o výsledcích ústní zkoušky jsou součástí Vaší maturitní
dokumentace uložené ve Vaší škole. Klíč správných řešení obdržela
Vaše škola v pátek 17. června. Jinými slovy, pokud máte

Ústní zkouška a protokol o výsledku ústní zkoušky
Hodnocení Vaší ústní zkoušky je zaznamenáno v protokolu o
výsledku ústní zkoušky, podepsaném předsedou Vaší maturitní
komise. Podobně jako v případě písemné práce jde o tabulku,
obsahující dílčí hodnocení jednotlivých aspektů Vašeho výkonu při
ústní zkoušce a rovněž výsledné souhrnné bodové hodnocení. I
v tomto případě je potřeba převést body na procenta (100% =
nejvyšší počet dosažitelných bodů.
Výsledek z českého jazyka a z cizího jazyka
Celkový výsledek z českého jazyka je prostým aritmetickým
průměrem výsledků všech tří dílčích zkoušek vyjádřených
v procentních bodech. Celkový výsledek zkoušky z cizího jazyka
získáte tak, že sečtete dvojnásobek výsledku z testu, výsledek
z písemné práce a výsledek z ústní zkoušky, vše vyjádřené
v procentních bodech a součet vydělíte číslem 4.

CO DĚLAT, KDYŽ JSTE NAŠLI CHYBU V HODNOCENÍ
Pokud zjistíte chybu v hodnocení svých zkoušek, podejte podle §82
školského zákona písemnou žádost o přezkoumání výsledku
zkoušky. Žádost podejte přímo, nikoli prostřednictvím školy:
•
v případě didaktického testu Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy, a to do 5 dnů ode dne, kdy Vám byl oznámen
výsledek zkoušky (tj. předáno vysvědčení či protokol o
výsledku společné části maturitní zkoušky); Ministerstvo Vám
odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkumu nejpozději
do 10 dnů poté, kdy mu byla Vaše žádost doručena.
•
v případě písemné práce a ústní zkoušky společné části
příslušnému krajskému úřadu kraje, v němž leží Vaše škola
(v případě Prahy pak Magistrátu Hlavního města Prahy);
žádost je třeba odeslat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy
Vám byl výsledek zkoušky oznámen; krajský úřad odešle
vyrozumění do 30 dnů ode dne, kdy Vaši žádost přijal.
Pokud jste byli z některé zkoušky vyloučeni, můžete stejnou cestou
a ve stejných termínech podat rovněž žádost o přezkoumání
rozhodnutí o Vašem vyloučení ze zkoušky.
V případě, že byly v průběhu písemné práce nebo ústní zkoušky
porušeny právní předpisy nebo se vyskytly závažné nedostatky,
které ovlivnily výsledek zkoušky, můžete podat žádost o
přezkoumání průběhu zkoušky. Podáváte ji krajskému úřadu ve
stejných, výše uvedených termínech. V případě didaktického testu
se dle zákona žádost o přezkoumání průběhu zkoušky nepodává.
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Žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky neposílejte do
CERMATu, neboť ten není institucí oprávněnou zákonem vyřizovat
tyto žádosti. Pokud tak učiníte, bude Vám žádost vrácena a Vy
ztratíte čas a v horším případě i šanci na její správné podání.

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY
Opravné zkoušky konáte pouze v případě povinných zkoušek.
Z nepovinných se opravné zkoušky nekonají. Náhradní zkoušky
naopak můžete konat z povinných i z nepovinných zkoušek.
Jak se přihlásit
K opravným nebo náhradním zkouškám pro podzimní (zářijový)
termín se musíte přihlásit nejpozději do 25. června. Stejně, jako
tomu bylo v listopadu, podáváte přihlášku řediteli školy. Formulář
přihlášky je stejný. Rozdíl je jen v tom, že na přihlášce, kterou
získáte ve škole, budou již vyplněny povinné zkoušky, ke kterým
jste se nedostavili, nebo jste je neudělali.
Na Vás je, abyste předvyplněné údaje o zkouškách buď potvrdili
svým podpisem, nebo jste volbu podzimních zkoušek opravili.
Pokud chcete konat náhradní nepovinnou zkoušku, doplňte ji.
K volbě úrovně obtížnosti zkoušek
V případě opravné zkoušky máte právo změnit úroveň obtížnosti
zkoušky. Pokud jste například neuspěli u zkoušky vyšší obtížnosti,
můžete na podzim opravnou zkoušku konat
v obtížnosti základní. V případě náhradních zkoušek
DO KDY MUSÍ
změna není možná.
BÝT VAŠE ŽÁDOST
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Pokud se rozhodnete žádost podat, je zde několik doporučení:
•
žádost posílejte vždy doporučeně; na obálce zřetelně napište
„ŽÁDOST O PŘEZKUM MZ“;
•
v textu žádosti uveďte přesně své jméno a příjmení, Vaše
identifikační číslo (šestimístné číslo v horním rohu přihlášky
k maturitě) a dále název a sídlo Vaší školy;
•
do textu žádosti uveďte svoji doručovací adresu; neuvádějte
jako doručovací adresu své školy, ale adresu svého bydliště;
•
předmět přezkoumání popište co možná nejvýstižněji a
nejstručněji.
Pokud jste nějakou zkoušku nekonali, nebo jste z nějaké zkoušky
neuspěli a podáte žádost o přezkoumání, v žádném případě
nečekejte na výsledek přezkoumání a podejte řediteli Vaší školy
nejpozději do 25. června přihlášku k opravné či náhradní
maturitní zkoušce v podzimním zkušebním termínu.
Pokud Vaše žádost o přezkoumání změní situaci a Vy nebudete
muset konat opravnou zkoušku, podaná přihláška ztratí smysl.
Pokud ji však nepodáte, budete v opačném případě opravnou
zkoušku konat až za rok.

Pokud konáte opravnou zkoušku z cizího jazyka,
nebo z češtiny, musíte konat všechny tři její dílčí
zkoušky bez ohledu na to, kterou z nich jste pokazili.
Opravné zkoušky konáte z daného předmětu tehdy,
DO 30 DNŮ POTÉ,
pokud jste zkoušku konali neúspěšně, nebo jste svoji
KDY ÚŘAD PŘIJAL
ŽÁDOST
neúčast řádně neomluvili. Na protokolu o výsledcích
společné části jsou takové zkoušky „ohodnoceny“
slovy „konal – nedostatečný“ nebo „nekonal – neomluven“.
Pokud jste však například vykonali úspěšně jednu či dvě dílčí
zkoušky a u zbývajících dílčích zkoušek z téhož předmětu máte
neúčast řádně omluvenou, konáte jako náhradní pouze ty dílčí
zkoušky, které jste nekonali. Na protokolu jsou takové zkoušky,
resp. dílčí zkoušky ohodnoceny slovy „nekonal – omluven“.
Kde a kdy se opravné a náhradní zkoušky konají
Opravné a náhradní zkoušky a dílčí zkoušky konané formou
didaktického testu a písemné práce se konají v tzv. spádových
školách. CERMAT Vás ke konání těchto zkoušek přidělí do té
spádové školy, která je nejblíže Vaší škole. Písemné zkoušky budou
probíhat od poloviny září, přesné termíny budou zveřejněny na
www.novamaturita.cz do 15. srpna. O přesném termínu a místě
konání písemných zkoušek budete informováni v pozvánce
ke zkoušce, kterou obdržíte od Vaší školy v druhé polovině srpna.
Opravné a náhradní ústní zkoušky, stejně jako profilové zkoušky
budou probíhat ve Vaší škole. Školy mají povinnost ze zákona
zveřejnit termíny konání těchto zkoušek do 15. srpna.

