Informační schůzka pro žáky 4. roč.
Vyhláška č.177/2009 – pro maturanty

1. Podmínka připuštění k maturitě?
Ukončení posledního ročníku bez nedostatečné nebo nehodnocení
v předmětu.
Počítaná absence 18.1. – 11.4., nad 20 % kontrolní zkoušky.
Kontrolní zkoušky 12.4. – 18.4.
Uzávěrka klasifikace 18.4.
Pedagogická rada 23.4.
2. Kdy se dozvím, zda jdu k maturitě nyní v jarním termínu?
23. 4. se koná pg. rada. Na Katedře budou uzavřeny všechny známky.
K MZ nejde ten, kdo má nedostatečnou nebo není hodnocen z nějakého
předmětu.
3. Co mám dělat, když mám nedostatečnou nebo nejsem hodnocen
z nějakého předmětu?
Pokud mám 1 nebo 2 nedostatečné nebo nejsem hodnocen z nějakého
předmětu, podám co nejdříve, nejpozději do 20.4. (pátek) přihlášku na
podzimní termín MZ – v polovině června se osobně dostavit do školy.
Opravnou zkoušku lze vykonat již na jaře během června.
Pokud mám více než 2 nedostatečné, nemohu konat opravnou zkoušku,
musím podat žádost o opakování 4. ročníku.
4. Kdy se dozvím přesný harmonogram jednotlivých částí MZ?
 rozpis praktické zkoušky do 31.3.
 časový harmonogram ústní profilové i společné zkoušky 4.5.
 časový harmonogram DT a PP je už znám – viz odkaz na webu školy
na www.novamaturita.cz

5. Profilová zkouška – 3 části ve 4. roč. (praktická zkouška a 1 ústní zkouška
a 1 obhajoba MP), složení zkoušky viz intranet
a) Praktická zkouška
19.4. – ráno společné zahájení, pak rozdělení do skupin a 4 části:
 60 minut - obchodní korespondence v ČJ
 30 minut - obchodní korespondence v CJ
 120 minut - ekonomické předměty
 60 minut – informační systémy
- kritéria hodnocení na webu školy (do 31.3.)
b) Ústní zkouška z odborných předmětů 1
 složení na intranetu – maturitní zkouška
 20 otázek (korespondují s okruhy, které byly zveřejněny na
podzim)
 Příprava 15 minut, zkouška 15 minut
 V jednom dni nelze losovat 2x stejnou otázku
c) Obhajoba maturitní práce
 Doba přípravy nejméně 5 minut, o délce doby rozhoduje
předseda zkušební maturitní komise. Doba obhajoby je 15
minut (nejdéle 30 minut)
 16. 3. – žák odevzdá MP v el. i písemné podobě ke kontrole ve
stanovenou vyučovací hodinu. Současně žák převezme Kritéria
hodnocení MP, které žák předá oponentovi spolu s jedním
výtiskem MP.
 20.4. – VMP a OMP odevzdají do školy hodnocení MP. Žák
garantuje odevzdání hodnocení OMP!
 24.4. – 27.4. – žák si vyzvedne posudky.

d) Jaká jsou kritéria hodnocení profilové zkoušky?
 Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 Kritéria hodnocení navrhuje ředitel s předmětovou komisí a
před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
 Praktická zkouška se skládá z více částí. Žák vykoná zkoušku
úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky ( ze

všech částí má více než třetinu bodů). Jinak musí opakovat
celou praktickou zkoušku.
e) Kdy se dozvím výsledky praktické a ústní profilové MZ?
 Výsledky praktické profilové zkoušky nejpozději v den konání
ústních zkoušek z OP (výsledky oznamuje předseda zkušební
komise)
 Výsledky ústní profilové zkoušky v den konání zkoušky
 Hodnocení profilové části MZ provádí zkušební maturitní
komise
6. Termíny didaktických testů a písemných prací
 11.4. – ČJ PP
 2.5. – M DT, AJ PP, RJ PP
 3.5. – ČJ DT, NJ PP, RJ DT
 4.5. – Aj DT, NJ DT
7. Společná část maturitní zkoušky
a) Zkouška z českého jazyka a literatury
 Příprava 20 minut, zkouška 15 minut
 Žák losuje z 20 literárních děl dle svého odevzdaného
seznamu
 Neodevzdá-li žák do stanoveného data (31. 3.) vlastní
seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky
z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním
seznamu literárních děl.
 V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke
stejnému literárnímu dílu.
 Kritéria hodnocení u dílčích ústních zkoušek společné části
pro rok 2018 budou zveřejněná na MŠMT/CZVV do 31.3.
 Na konci dne se žák dozví, zda u ústní zkoušky byl úspěšný
nebo neúspěšný.
 Pokud žák bude neúspěšný (nesplní hranici úspěšnosti),
opakuje pouze tuto dílčí část. Pokud žák neuspěje u jedné
nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má
možnost konat až dvě opravné zkoušky.

b) Zkouška z cizího jazyka
 Příprava 20 minut, zkouška 15 minut
 V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního
listu.
 Na konci dne se žák dozví, zda u ústní zkoušky byl úspěšný
nebo neúspěšný.
 Pokud žák bude neúspěšný (nesplní hranici úspěšnosti),
opakuje pouze tuto dílčí část. Pokud žák neuspěje u jedné
nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má
možnost konat až dvě opravné zkoušky.
8. Nepovinné zkoušky
 Nezapočítávají se do celkového hodnocení, ale známka
z nepovinné zkoušky je uvedena vpředu na vysvědčení o
MZ.
 V případě, kdy žák vykoná nepovinnou zkoušku neúspěšně
nebo bude mít neomluvenou neúčast na zkoušce, bude mít
na vysvědčení uvedeno hodnocení 5 – nedostatečný.
 Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají.
9. Celkové hodnocení společné části maturitní zkoušky
 Hodnocení společné části MZ provede Centrum.
 Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví
váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích
zkoušek
 Cizí jazyk – didaktický test se započítává ½, písemná práce
a ústní zkouška ¼.
 Český jazyk a literatura – každá dílčí zkouška rovným dílem,
tj. 1/3.
 Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního
předmětu společné části úspěšně, opakuje pouze dílčí část
komplexní zkoušky z daného předmětu.

10.Celkové hodnocení maturitní zkoušky, kdy se dozvíme?
 Centrum uvolní výsledky didaktických testů všem školám
současně 15.5.
 28. 5. – výsledky maturitní zkoušky.
 30.5. – slavnostní předání vysvědčení a protokolů v 13:00.
11.Musím přijít na vyřazení maturantů, když jsem neprospěl u MZ?
 NE
 Pokud maturant úspěšně složil všechny části MZ, dostane
Vysvědčení a Protokol o výsledcích společné části MZ.
 Pokud maturant byl neúspěšný, nedostane vysvědčení, ale
dostane Protokol o výsledcích společné části MZ.
 V obou případech je nutný podpis žáka na kopii Protokolu
o výsledcích společné části MZ
12. Co mám dělat, když jsem u maturity neprospěl nebo jsem některou
část nekonal ?
 Přihlas se na podzimní termín nejpozději do 25.6.
(pondělí), lépe již během 1. pol. června.
13. PUP – přiznané uzpůsobení podmínek
 DT a PP – čas přímo v harmonogramu
 Ústní část - prodloužena doba přípravy na potítku
 Praktická zkouška – prodloužena doba konání
14. Nepřítomnost žáka
 Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů,
omluví svou nepřítomnost písemně s uvedením důvodu
řediteli školy. Ředitel posoudí závažnost důvodu. Uzná-li
omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. Pokud
neuzná závažnost důvodu, je žák hodnocen z dané zkoušky
nedostatečnou.
15. Chování v průběhu MZ

 Společenské oblečení
 Používat pouze povolené pomůcky (zákaz elektronických
komunikačních prostředků)
 V průběhu DT a PP je zakázána vzájemná komunikace mezi
žáky
 Pouze pitný režim, zákaz občerstvení
 Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se
posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil.
Dalovice 9.3.2018
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