MATURITA – on-line diskuze 5.dubna 2011 – otázky a odpovědi
Sadu zkušebních úloh pro ústní zkoušku z cizího jazyka zpracovaných Centrem zpřístupní
Centrum řediteli školy nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky?
Zelený: Ano, Centrum sadu zveřejní 7 dnů před zahájením konkrétní zkoušky.
Bylo by moţné zveřejnit nějaký přehledný harmonogram pro učitele cizích jazyků připravující
třetí části? – To znamená: Má CERMAT zvláštní sadu pro vyšší a niţší úroveň? Kdy je
budou mít hodnotitelé k dispozici k nahlédnutí? Pokud si zpracovávám své třetí části, kdy je
třeba je odevzdat? Papíry, toner a osobu, která vše vytiskne, zajistí škola, nebo kromě úkolu
připravit třetí část je i tohle bonus pro učitele cizích jazyků?
Zelený: Třetí část je plně v pravomoci školy, CERMAT nebude vypracovávat ţádný
harmonogram.
Dozvěděl jsem se, ţe plomby u kontejneru se budou u státní maturity evidovat. U generálky
tomu tak nebylo. Je pravda, ţe ŠMK bude muset zapisovat čísla plomb do nějakého
protokolu?
Zelený: Ano.
V maturitním zpravodaji č. 9 se píše, ţe komisař před zadáváním písemných zkoušek
kontroluje obsah obálky se záznamovými archy a prezenční listinou. Jak to ale můţe fyzicky
provést, kdyţ se zapečetěné obálky otevírají zadavatelem aţ v učebně před ţáky a vše
probíhá ve stejném čase v několika učebnách? Bude tedy změna a obálky bude otevírat a
kontrolovat komisař předtím, neţ se odnesou do učeben?
Zelený: Jde pravděpodobně o nedorozumění. Jedná se o kontrolu po zkoušce, kdy zadavatel
odevzdává dvě obálky.
Proč ředitelé škol na rozdíl od MAGu nejsou hodnoceni? Objevilo se sice nově 130 Kč pro
předsedy MZ, ale ředitelé, ač mají mnohem více práce, nemají mít nic. Alespoň v tomto
zkušebním provozu to mělo zůstat jako v reţimu MAG.
Zelený: MAG se konal v jiném reţimu – nad rámec zákona. Ostrá verze maturit se koná
v souladu se zákonem, který nevyjmenovává ředitele škol mezi hodnocenými členy maturitní
komise.
Pátková: Totoţný názor. Předpokládá se, ţe práce spojené s maturitní zkouškou patří mezi
činnosti ředitele školy.
Neustále není vyjasněno odměňování členů zkušební komise a ŠMK a stejně tak jejich
pracovněprávní či jiné postavení. Je reálné, ţe dojde k nějakému jednoznačnému výkladu ze
strany MŠMT? Ten současný neodpovídá realitě.
Co nového znamená nová maturita pro předsedy a místopředsedy maturitní komise? Jaká je
jejich odpovědnost v souvislosti se spojením státních a profilových maturit, co bude jiné?
Předsedové, místopředsedové neprošli ţádnou formou školení (e-learning, prezenční
školení…) Ve zpravodaji píšete o připravovaném instruktáţním průvodci. Ptám se, kdy bude
k dispozici, a napadá mě otázka, zda není pozdě, je duben…

Pátková: Na webu MŠMT budou zveřejněny doplňující informace (doporučujeme:
http://www.msmt.cz/statni-maturita/informace-k-zajisteni-cinnosti-skolniho-maturitnihokomisare-1).
Základní věci jsou v legislativě, předseda by měl znát platné předpisy (přehled lze najít
v prezentaci umístěné na portálu).
Zelený: Manuál pro předsedy maturitní komise bude na školy rozeslán 15. 4.
Jaké předpoklady musí splňovat člen maturitní komise – zkoušející či přísedící u profilové
části maturitní zkoušky? Konkrétně se jedná o zkoušku z účetnictví na obchodní akademii.
Dočetla jsem se, ţe musí splňovat kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících.
Konkrétně bych chtěla vědět, zda můţe zkoušet/přisedat člověk, který sice učí 5 měsíců,
avšak nemá pedagogické vzdělání – ani vysokoškolské, ani středoškolské v oboru.
Chtěla bych se zeptat na kvalifikaci, kterou musí splňovat zkoušející při ústní zkoušce z
cizího jazyka. Konkrétně se jedná o anglický jazyk, na jehoţ zkoušení byla nominována
vyučující, která má vystudovaný 1. stupeň ZŠ. Jiné vzdělání v oboru nemá. Zároveň by mě
zajímalo, zda můţe opravovat písemné maturitní práce. Školení pro hodnotitele má hotové.
Pátková: Kvalifikace pro zkoušející definována ve vyhlášce není. Učitel má splňovat
předpoklady v souladu se zákony o pedagogických pracovnících, podle kterých můţe na
dané škole vyučovat.
Chci se zeptat, zda při ústní zkoušce z CJ můţe klást otázky kromě zkoušejícího a
přísedícího ještě jiná osoba, např. člen komise nebo inspektor ČŠI, který můţe přijet na
kontrolu.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda při zkoušce z českého jazyka pokládá dotazy pouze
jeden zkoušející, nebo zda se mohou ptát oba. Na školení k ÚZ z cizího jazyka nám bylo
řečeno, ţe se smí ptát jen jeden, na školení k ÚZ z českého jazyka nám nebylo řečeno nic.
Zelený: Doplňující otázky nejsou nikde řešeny, u společné části jsou dva hodnotitelé,
primární je zkoušející, maturitní komise dohlíţí na objektivnost.
Pátková: Důleţitý je hodnotitel u společné části, není zakázáno vstupovat, ale korektní bude,
kdyţ zkoušející a přísedící budou hodnotit, asi nebude vhodné zasahovat.
Je přesně určeno, které „Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy“ je
moţné pouţívat u státní maturitní zkoušky z matematiky? Jsou povolené „Matematické,
fyzikální a chemické tabulky a vzorce“?
Zelený: Doporučuji poslat dotaz na info@novamaturita.cz, kde bude předán metodikům
matematiky a bude odpovězeno.
CERMAT pošle školám prostřednictvím informačního systému Certis protokoly ke „školní“
části maturity – můţeme doufat, ţe nebudou ve formátu PDF? Abychom je nemuseli
vyplňovat na psacích strojích jako staré protokoly SEVTu?
Zelený: Opět doporučuji dotaz poslat k zodpovězení na info@novamaturita.cz.
Co se má psát do kolonky „téma zkoušky“ v protokolu o výsledcích profilové části maturitní
zkoušky? Kolonka je malá a úzká (4 cm × 0,5 cm), vylosované téma se nedá celé vepsat,

bude stačit napsat jen číslo tématu (např. téma č. 5)? Do protokolu ústní společné části
českého a cizího jazyka se také píše jen číslo pracovního listu, a ne jeho název, mohlo by to
tedy být stejné.
Dobrý den, jsou určeny nějaké protokoly pro písemnou zkoušku profilové části, případně pro
praktickou zkoušku profilové části? Dříve „Protokol o písemné maturitní zkoušce“ a desky
„Písemná maturitní práce“.
Pátková: Protokoly (IS Certis) jsou nutné, jsou archivovány. Pomocný protokol, který si
vytvoří škola sama, je moţný. Do kolonky lze drobně napsat téma i ve zkráceném znění,
popřípadě jen vepsat číslo a téma dát do přílohy, která bude obsahovat seznam témat.
Zelený: Opět doporučení na odeslání dotazu, kde bude přesně odpovězeno.
Údaje pro školní matriku podle § 51 vyhl. 177/2009 Sb., datum konání zkoušky, které datum
budeme uvádět návaznost na § 28 odst. 2 šk. zákona?
Zelený: Na vysvědčení se bude uvádět datum 20. 6. Ţákem školy přestává být 20. 6., toto je
stanovisko MŠMT.
Můţe ţák 6 týdnů před maturitou ţádat MZ pro ţáky s PUP? Jde o ţáka, který doposud
nikdy od psychologa ţádné potvrzení o problémech či zdravotním znevýhodnění nepřinesl.
Je moţné přezkoumat posudek poradenského zařízení nebo provést nějaké oponentské
posouzení? Podle CERMATu (Vyhláška č. 72/2005, o poskytování poradenských sluţeb ve
školách a školských poradenských zařízeních) má školské poradenské zařízení
spolupracovat s vyučujícími, coţ se nestalo.
Ve třídě je jeden ţák s PUP. Stačí jmenovat 2 hodnotitele pro ţáky s PUP, nebo ještě ty
stejné hodnotitele jmenovat bez PUP?
S odkazem na vyhlášku 177/2009 Sb. § 36 odst. 5: „Ţák koná zkoušky profilové části MZ a
ústní zkoušky společné části MZ před jednou zkušební komisí.“: Mám na třídu jmenovanou
maturitní komisi (v tom je 1 ţák s PUP), kde 1 hodnotitel-přísedící má osvědčení pro PUP,
druhý-zkoušející ne, a jeden ze ţáků je s PUP. Musím jmenovat druhého, tj. zkoušejícího s
osvědčením s PUP, který nevyučoval celou třídu ČJL, nebo na toho jednoho ţáka přizvat
druhého hodnotitele s osvědčením pro PUP?
Zelený: Vyhláška pamatuje na to, ţe mezi podáním přihlášky a konáním zkoušky můţe dojít
k nějaké události, která vyţaduje uzpůsobení podmínek. Je ale nutné, aby k tomu došlo
právě mezi podáním přihlášky a zkouškou.
Pátková: Jsou potřební hodnotitelé i zadavatelé s PUP.
Zelený: Hodnotitel s PUP musel absolvovat základní školení jako všichni ostatní, PUP je
přidanou hodnotou. Pokud hodnotitel učil ve třídě a má PUP, je nejdůleţitější; u dalších je
potřeba postupovat „selským rozumem“.
Mohl by si ţák ještě nyní změnit svoji původní volbu mezi cizím jazykem a matematikou?
Pátková, Zelený: Jednoznačně – nelze. Není opora v legislativě, zkušební dokumentace je
připravena.
Jak to bude v případě, ţe student neuspěje např. u praktické zkoušky, oborového předmětu
a – řekněme – češtiny, tedy ze 3 zkoušek v jarním termínu. Bude opakovat i ty zkoušky,
které úspěšně splnil, nebo jen ty, které neudělal?

Neuspěji-li v ústní části z předmětu, který nespadá do předmětů státní části maturitní
zkoušky (např. zeměpis), ale u ostatních ano (český jazyk, cizí jazyk...), budu připuštěna k
písemné části maturitní zkoušky (tedy státní), anebo ji budu muset absolvovat aţ v
opravném termínu?
Zelený: Ţák opakuje pouze tu zkoušku, kterou nesloţil. U komplexních zkoušek společné
části platí, ţe musí sloţit všechny části, v opravném termínu můţe měnit úroveň obtíţnosti.
Pátková: Např. v jarním termínu ţák neudělá 3 zkoušky (1 ve společné části, 2 v profilové
části) – opravuje jen tyto 3, ty, které udělal, jsou úspěšně vykonané.
Jestliţe se student přihlásil k jarnímu řádnému termínu maturitní zkoušky, ale z důvodu
nemoci (kterou jiţ nahlásil) se nemůţe tohoto termínu zúčastnit, zkoušku absolvuje na
podzim. Dokdy musí odevzdat seznam přečtené literatury? Je nutné seznamy přečtené
literatury archivovat?
Zelený: Omlouvání se tři měsíce dopředu není nikde řešeno. Seznam literatury měl ţák
odevzdat v řádném termínu, bez ohledu, zda se zkoušky zúčastní.
Pátková: Pokud se ţák v jarním termínu z důvodu nemoci řádně omluví, pak je mu
stanovena náhradní zkouška, do 25. se k ní musí přihlásit a odevzdat nový seznam
literatury.
Slyšela jsem, ţe při podzimním termínu se maturitní zkoušky budou konat na vybraných
školách. Pokud tomu opravdu tak je, budou se na vybraných školách konat všechny části
maturitní zkoušky, nebo se ústní část bude konat na mateřské škole?
Zelený: Na (vybraných) spádových školách se bude konat písemná zkouška společné části,
ústní část společné i profilové části proběhne v „domácké“ škole.
Pane Zelený, jaký bude postup v případě, ţe neúspěšný maturant zpochybní jednoznačnost
či správnost některé úlohy v maturitním testu? Jaký odborný a nezávislý orgán posoudí
oprávněnost takové stíţnosti? Jaký bude další postup v případě uznání stíţnosti? Úloha by
zřejmě v takovém případě měla být vyřazena všem účastníkům testování a výsledky
přepočítány.
Zelený: Poţádat o přezkoumání výsledků lze v případě testů na MŠMT, v případě písemné a
ústní zkoušky na KÚ. Vyřazení úlohy – zjistí-li se, ţe úloha vykazuje prvky invalidity (tj. není
jednoznačná, je špatná z testologického hlediska apod.), doporučí ji komise z CERMATu
k vyřazení, finální rozhodnutí o vyřazení je na řediteli. Potom následuje vyřazení plošné, při
zachování mezní hranice úspěšnosti v procentních bodech. Tzn., působí to tak, ţe tato úloha
nebyla vůbec zadána.
V materiálu „PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před
podáním přihlášky k maturitní zkoušce“, který byl zveřejněn na podzim, se praví: „Kdyţ
neudělám nepovinnou zkoušku, bude tato skutečnost uvedena na maturitním vysvědčení? –
Na maturitním vysvědčení nikoli, pouze v tzv. Protokolu o výsledcích zkoušek společné části
maturitní zkoušky.“
A na http://www.novamaturita.cz/hodnoceni-ne ... 34916.html se zase praví něco jiného.
Poměrně dost našich studentů se pod vlivem oné podzimní informace přihlásilo k nepovinné
zkoušce, protoţe si ji prostě jen chtějí zkusit. Mají nyní moţnost se od zkoušky nějak

odhlásit? Pokud jsem to správně pochopil, neomluvená neúčast by znamenala, ţe jim
vysvědčení bude hyzdit pětka.
Zelený: Záměr MŠMT ztroskotal na stanovisku legislativní rady vlády (pokud se ţák na
zkoušku přihlásil, stala se zkouška povinnou). Ovšem existuje institut omluvené neúčasti na
zkoušce, pak se nepíše ţádná známka a ani ţák zkoušku nekoná, a tudíţ ani neriskuje.
Způsob omlouvání u zkoušek je plně v pravomoci ředitele školy, který stanovuje pravidla.
Je ještě nějaká moţnost, aby ve školním roce 2011/2012 ţáci maturovali jako tento rok?
Dle mého názoru by plná verze státních maturit měla platit pro ţáky, kteří nastoupili na školy
ve školním roce 2010/2011, mají moţnost lepší přípravy hned od prvního ročníku, a ne, jak
je to teď, furt se něco mění!
Z kolika předmětů se bude maturovat v roce 2012? Případně bliţší info k tomu. Musím si
vybírat povinné semináře a přizpůsobit se maturitě?
Zajímalo by mě, zda MŠMT plánuje (ve spolupráci s CERMATem) zveřejnit v dubnu 2011
aktualizované katalogy poţadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok
2013? Podle § 78a, odst. 1 ŠZ je „ministerstvo zveřejní vţdy nejpozději 24 měsíců před
termínem konání zkoušek způsobem umoţňujícím dálkový přístup“. Jelikoţ „Rozsah
vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní
zkoušky“ musí být v souladu s učebními dokumenty a protoţe v roce 2013 budou poprvé
maturovat ţáci vzdělávaní podle RVP/ŠVP, nedovedu si představit, ţe by ţáci vzdělávaní
podle ŠVP byli zkoušeni podle dříve platných učebních dokumentů. Nebo uţ ministerstvo
úplně rezignovalo na zavádění kurikulární reformy a RVP definitivně odpískalo?
Odkdy bude maturita z informatiky, platí, ţe došlo k posunu o dva roky?
Je uţ pevně stanoveno, jak bude vypadat maturitní zkouška z informatiky? Délka? Obsah?
Bude zveřejněna sada zkušebních úloh jako u ostatních předmětů? Kdy?
Bude příští školní rok moţnost volby mezi cizím jazykem a matematikou?
Pátková: Předkládaná novela školského zákona posouvá variantu tří povinných zkoušek (M,
OSZ, IT) aţ do roku 2014 – viz prezentace.

Další dotazy lze posílat na info@novamaturita.cz.

