
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Ve 
společné části musí každý maturant úspěšně 
složit 2 povinné zkoušky a má možnost ko-
nat až 2 zkoušky nepovinné. Pro nepovin-
nou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako 
pro zkoušku povinnou. V profilové (školní) 
části musí žák v souladu s rámcovým vzdě-
lávacím programem a rozhodnutím ředitele 
školy povinně složit 2 nebo 3 zkoušky a může 
si zvolit až 2 zkoušky nepovinné. O pravi-
dlech volby předmětů profilové části, o formě 
profilových zkoušek a o zadání těchto zkou-
šek rozhoduje ředitel školy.

PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MA
TURITNÍ ZKOUŠKY A MATEMA
TIKA+ V PROFILOVÉ ČÁSTI

Český jazyk a literatura
Zkouška z českého jazyka a literatury je po-
vinná pro každého maturanta bez výjimky. 
Zkouška z českého jazyka a literatury je 
zkouškou komplexní a skládá se ze 3 díl-
čích zkoušek: z didaktického testu (DT), 
písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ). 
Písemné zkoušky (DT + PP) jsou centrálně 
administrovány v rámci jednotného zkušeb-

MATURITNÍ
ZPRAVODAJZ
M

Cermat informuje o nové maturitní zkoušCe
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PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ 
K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2016
Všichni žáci maturitních ročníků mají povinnost přihlásit se k jarnímu 
zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016. 
Tento termín je pro žáky v posledním ročníku středoškolského stu-
dia termínem řádným. Žáci se přihlašují pomocí formuláře Přihlášky 
k maturitní zkoušce, který obdrží v polovině listopadu od ředitele školy. 
Přihlášku po jejím kompletním vyplnění a doplnění o případné přílo-
hy odevzdají zpět vedení školy, a to nejpozději do 1. prosince 2015. 
Informace ke správnému vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce jsou 
uvedeny níže.

www.novamaturita.cz

VÁŽENÍ čTENÁŘI,
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2015

na jaře 2016 pro-
běhne již 6. ročník 
společné části ma-
turitní zkoušky. Ob-
dobně jako v před-
chozích letech se 
musí žáci závěreč-
ných ročníků středoškolského studia 
k maturitní zkoušce v jarním zkušeb-
ním období přihlásit. Zkouška z čes-
kého jazyka a literatury je povinná pro 
všechny maturanty. Žáci pak stojí před 
důležitým rozhodnutím, zda si jako 
druhou povinnou maturitní zkoušku 
ve společné části vybrat cizí jazyk, 
nebo matematiku. K rozhodnutí by měl 
každý dojít po zralé úvaze. Při rozhodo-
vání, zda zvolit matematiku, nebo cizí 
jazyk, může pomoci prostudování kata-
logu požadavků pro daný předmět.

Ať už se maturanti rozhodnou pro 
matematiku, nebo pro cizí jazyk, pro 
všechny platí, že přihlášku musí ode-
vzdat nejpozději do 1. prosince 2015 
řediteli školy. Formulář přihlášky ob-
drží ve své škole. Aktuální číslo Ma-
turitního zpravodaje proto přináší ne-
jen stručné informace o jednotlivých 
zkouškách, ale hlavně informace 
o tom, jak si s vyplněním přihlášky 
poradit a na nic nezapomenout.

Budoucím maturantům i všem čte-
nářům Maturitního zpravodaje přeji 
úspěšný konec roku 2015 a co nej-
lepší vstup do roku 2016.

 Jiří Zíka
 ředitel Centra
 pro zjišťování výsledků
 vzdělávání



ního schématu. Zadání písemné práce si žák 
vybírá z 10  centrálně stanovených zadání, 
písemné práce jsou opravovány školními 
hodnotiteli. 

Ústní zkouška se koná před zkušební ma-
turitní komisí v termínu stanoveném ředite-
lem školy. Zadání ústní zkoušky se losuje ze 
seznamu 20 literárních děl, který si žák se-
staví na základě kritérií katalogu požadavků. 
Žákův seznam literárních děl vychází ze 
školního seznamu děl, který ředitel školy 
zveřejnil na konci září 2015. Vlastní seznam 
literárních děl odevzdává žák řediteli školy 
do 31. března 2016. 

Novinkou pro jarní zkušební období 
2015/2016 je zveřejněný Seznam literár-
ních žánrů a autorů k didaktickému testu. 
Seznam vytvořilo Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání ve spolupráci se středo-
školskými pedagogy a s Ústavem pro českou 
literaturu na základě zkušeností z minulých 
období, přičemž tento seznam vymezuje roz-
sah vědomostí, které mohou být prostřed-
nictvím didaktického testu testovány v ob-
lasti literárně-historického kontextu a které 
vycházejí ze základního dokumentu pro pří-
pravu k maturitní zkoušce, z katalogu poža-
davků. Seznam je k dispozici na maturitním 
portálu www.novamaturita.cz. 

Cizí jazyk
Maturitní zkouška z cizího jazyka je povinně 
volitelná zkouška společné části, žák si může 
vybrat mezi jazykem anglickým, německým, 
francouzským, španělským a ruským. Žák 
se může přihlásit k maturitní zkoušce pouze 
z toho cizího jazyka, který je na jeho škole 
vyučován.
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Také zkouška z cizího jazyka je kom-
plexní a skládá se z didaktického testu, 
písemné práce a ústní zkoušky. Úspěšné 
složení komplexní zkoušky je podmíněno 
úspěšným složením všech 3 dílčích zkou-
šek. Didaktický test obsahuje dvě části, 
jednu poslechovou a druhou zaměřenou na 
čtení a jazykové kompetence. Zadání ústní 
zkoušky vychází z pracovního listu, který si 
žák vylosuje.

MateMatika
Jedná se o povinně volitelnou zkoušku spo-
lečné části, kterou budou maturanti i nadále 
skládat formou didaktického testu. Didak-
tický test z matematiky obsahuje mj. něko-
lik široce otevřených úloh, u nichž se hod-
notí celý postup řešení. U dalších, tzv. úzce 
otevřených úloh, se zapisují pouze požado-
vané odpovědi. Součástí testu jsou rovněž 
různé typy uzavřených úloh.

MateMatika+
Pokud ředitel školy zařadil zkoušku Mate-
matika+ do portfolia nepovinných profi-
lových zkoušek, mohou se k této zkoušce 
maturanti přihlásit prostřednictvím for-
muláře přihlášky. 

Matematika+ je nepovinnou profilovou 
zkouškou a nemá tak vliv na celkový výsle-
dek maturitní zkoušky. Zkouška ověřuje zna-
losti a matematické dovednosti v širším roz-
sahu než zkouška z Matematiky ve společné 
části maturitní zkoušky. Zkouška je určena 
především pro ty žáky, kteří chtějí pokračo-
vat ve studiu na vysokých školách technic-
kého, ekonomického nebo matematického či 
přírodovědného zaměření. 

V rámci spolupráce Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání a vysokých škol vznikl 
seznam, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé 
fakulty, jež zohledňují zkoušku z Matema-
tiky+. Díky úspěšnému složení této nepo-
vinné profilové zkoušky mohou žáci získat 
například fakultou vypsaná stipendia či se 
na vysokou školu dostat bez přijímacího ří-
zení z matematiky. Seznam fakult včetně be-
nefitů vysokých škol naleznete na stránkách 
www.novamaturita.cz v sekci Matematika+.

Další informace k předmětům, přehled 
důležitých termínů a dokumenty ke stažení, 
zejména katalogy požadavků, Seznam li-
terárních žánrů a autorů k didaktickému 
testu, Seznam VŠ zohledňujících zkoušku 
z Matematiky+ a další, jsou k dispozici 
rovněž na oficiálním portálu maturitní 
zkoušky www.novamaturita.cz.

ÚPrava u didaktiCkého testu 
z Cizího jazyka a ilustraČní 
testy 
Od jarního zkušebního období maturitní 
zkoušky 2016 dochází k úpravě konceptu 
didaktického testu z cizího jazyka. Změny 
v DT jsou následující: 

1)  navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři 
v 1. části poslechového subtestu;

2)  zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 
3. části poslechového subtestu;

3)  změna skladby bodování úloh. 
Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou za-

kotveny v Katalogu požadavků zkoušky z ci-
zích jazyků platném od roku 2016, který byl 
vydán v dubnu 2014. Nově zavedený koncept 
didaktického testu z cizího jazyka posílí va-
liditu i reliabilitu celé zkoušky, lépe rozloží 
podíl ověřovaných dovedností (specifických 
cílů) a omezí vliv „hádání“.

Aby si žáci i jejich učitelé mohli udělat 
o výše zmíněných úpravách představu, zve-
řejnilo Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání sadu ilustračních testů z jed-
notlivých cizích jazyků. Testy naleznete na 
www.novamaturita.cz. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A VYPLŇOVÁNÍ 
FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY
Maturanti obdrží od ředitele školy formulář 
přihlášky k maturitní zkoušce. Je důležité, 
aby žáci řádně zkontrolovali vyplněné údaje 
a případně je doplnili. Dále vyplní, zda se 
hlásí k termínu řádnému, náhradnímu či 
opravnému, přičemž pro žáky závěrečných 
ročníků se jedná o termín řádný. 

Důležitou součástí vyplňování přihlášky je 
uvedení skladby maturitních předmětů:

Povinně volitelné předměty: český jazyk 
a literatura a matematika nebo cizí jazyk;

Nepovinně volitelné předměty: žáci si 
mohou zvolit až 2 nepovinně volitelné před-

Harmonogram pro maturanty 2015/2016
odevzdání přihlášky k mZ nejpozději 1. prosince 2015

Přihlášení ke zkoušce matematika+ nejpozději 1. prosince 2015

výpis přihlášky z informačního systému nejpozději 21. prosince 2015

odevzdání seznamu literatury 31. března 2016

termín pro písemné a praktické zkoušky 
profilové části mz 1. dubna − 10. června 2016

termín písemných zkoušek SČ mz 2. − 11. května 2016

výsledky Dt poskytnuty ředitelům škol 16. května 2016

výsledky Dt z matematiky+ 20. května 2016

výsledky písemných prací SČ mz nejpozději před zahájením  
ústní zkoušky

termín zkoušek profilové části mz 16. května − 10. června 2016

termín ústních zkoušek společné části mz 16. května − 10. června 2016

maturitní vysvědčení
nejpozději druhý pracovní den od 
předání všech výsledků společné 
i profilové části mz školou Centru

Protokol o výsledcích SČ mz 15. června 2016
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měty, přičemž nelze zvolit stejný předmět 
jako v povinně volitelné části.

V případě, že je maturant žákem školy 
s polským vyučovacím jazykem a požaduje 
zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí 
tuto možnost u příslušného předmětu kříž-
kem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní 
menšiny).

Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení 
zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 
15 minut u didaktického testu a 30 minut 
u písemné práce), označí příslušnou kolonku 
ve formuláři. Tato možnost úpravy podmínek 
konání zkoušky se týká pouze těch, kteří po-
bývají na území České republiky nepřetržitě 
po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně 
před   konáním maturitní zkoušky.

Pokud žák požaduje v souladu s maturitní 
vyhláškou uzpůsobení podmínek konání 
maturitní zkoušky společné části kvůli zdra-
votnímu handicapu, označí příslušnou ko-
lonku formuláře a vyplní přílohu přihlášky 
v souladu s platným posudkem školského 
poradenského zařízení. Posudek následně 
odevzdá společně s přihláškou k maturitní 
zkoušce řediteli školy.

Druhou stranu přihlášky je třeba vyplnit 
v souladu s rozhodnutím ředitele školy. Zde 
se nachází volba profilových zkoušek (školní 
část maturity) s uvedením jedné či více jejich 
forem (ústní, písemná práce, maturitní práce 

s obhajobou, praktická zkouška a jejich kom-
binace). Při výběru nepovinných profilových 
zkoušek postupuje žák stejným způsobem 
jako u zápisu zkoušek povinných.

Zde se žáci mohou přihlásit k nepovinné 
profilové centrálně řízené výběrové zkoušce 
Matematika+, pokud se škola rozhodla začle-
nit ji do portfolia nepovinných zkoušek pro-
filové části.

Skladbu maturitních předmětů nelze po 
odevzdání přihlášky měnit!

odevzdání Přihlášky a kont-
rola výPisu z Přihlášky
Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním 
datem a potvrdí svým podpisem. Poté při-
hlášku předají řediteli školy nejpozději do 
1. prosince 2015. Pokud žádají o uzpůsobení 
podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat 
i platný posudek vystavený školským pora-
denským zařízením.

Ředitel školy zajistí zápis údajů z  žákov-
ských přihlášek do centrálního registru.

Nejpozději 21. prosince 2015 obdrží žáci 
od třídního učitele či od ředitele školy výpis 
z přihlášky. Každý žák má povinnost podpi-
sem stvrdit správnost údajů obsažených ve 
výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí žák peč-
livě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky 
uložené v  centrálním systému a  uvedené ve 
výpisu v souladu s přihláškou.

autentizaČní kód žáka na 
výPisu z Přihlášky
Součástí výpisu z přihlášky je autentizační 
kód žáka. Jde o generovaný kód, pomocí kte-
rého se žáci mohou registrovat na Výsled-
kovém portálu žáka (dále jen VPŽ). Portál 
slouží jako prostor pro sdělování informací 
o výsledcích maturitní zkoušky a pracuje se 
zde s citlivými údaji. Z tohoto důvodu je pří-
stup na VPŽ omezen povinnou autentizací. 
Po podání přihlášky k maturitní zkoušce 
a následném zadání údajů z přihlášky ředi-
telem školy do informačního systému bude 
žákovi autentizační kód automaticky vyge-
nerován a sdělen prostřednictvím výpisu 
z přihlášky. Pokud chce žák využít služeb 
Výsledkového portálu žáka, výpis s autenti-
začním kódem by měl pečlivě uschovat a kód 
neposkytovat žádné další osobě. Výsledkový 
portál žáka bude pro registraci maturantů 
zpřístupněn nejpozději 1. března 2016.

POMůcKY POVOLENÉ 
U MATURITNÍ ZKOUŠKY

 
s vyhlášk  č. 177/2009 Sb. a ka-
talogy požadavků ke společné části maturitní 
zkoušky. Je doporučeno, aby se žáci s povole-
nými pomůckami seznámili předem, naučili se 
s nimi zacházet a mohli je tak vhodně využít. 
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O povolených pomůckách školní části matu-
ritní zkoušky by se měli žáci informovat u ve-
dení školy. 

Přehled povolených pomůcek k jednotli-
vým zkouškám a dílčím zkouškám spo-
lečné části maturitní zkoušky

»	Matematika: Matematické, fyzikální 
a chemické tabulky (MFCHT) pro 
střední školy s doložkou MŠMT, při-
čemž je možné používat publikace, 
jejichž obsah nepřesahuje informace 
uvedené v běžných vydáních MFCHT 
a které neobsahují řešené vzorové 
úlohy; rýsovací potřeby (tužka, guma, 
kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, 
úhloměr); kalkulačka bez grafického 
režimu, řešení rovnic a úprav algebraic-
kých výrazů. Užívání rýsovacích šablon 
pro grafy funkcí je povoleno, ale zpra-
vidla není vhodné kvůli odlišnému mě-
řítku.

»	Český jazyk a literatura: při písemné 
práci lze využít Pravidla českého pravo-
pisu. U didaktického testu nejsou povo-
leny žádné pomůcky!

»	Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou 
povoleny žádné pomůcky. U písemné 
práce je možné použít slovník, nesmí 
však obsahovat přílohy věnované písem-
nému projevu. Slovník lze použít i při 
ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje po-
vaha třetí části pracovního listu, může 
škola při této dílčí zkoušce stanovit další 
povolené pomůcky.

UPOZORNĚNÍ! 
V povolených publikacích nesmí být žádné 
poznámky či vpisky. Využití záložek či 
podtržení některých pasáží je povoleno. 
Pravomoc povolit či zakázat žákovi použití 
konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou 
je pak v rámci odpovědnosti za organizaci 
zkoušky ve škole pověřen ředitel školy. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek 
mají vedle výše uvedených pomůcek mož-
nost využít tzv. kompenzační pomůcky, které 
jsou uvedeny v posudku školského pora-
denského zařízení (podrobněji viz vyhláška 
č. 177/2009 Sb.).

ZDROjE INFORMAcÍ
Základními dokumenty pro přípravu k ma-
turitní zkoušce jsou katalogy požadavků pro 
společnou část maturitní zkoušky ve školním 
roce 2015/2016. Dalším praktickým zdrojem 
informací jsou oficiální internetové stránky 
www.novamaturita.cz, kde naleznete veš-
keré informace týkající se maturitní zkoušky, 
souhrn termínů, souhrn právních předpisů 
týkajících se maturitní zkoušky v aktuálním 
znění, informace k uzpůsobení podmínek 
konání zkoušky a další užitečné rady a dopo-
ručení pro hladký průběh celé zkoušky. Ma-
turantům jsou zde k dispozici Soubory vzo-
rových úloh nebo příručky k přípravě na 
písemné práce jak z cizích jazyků (aktualizo-
vaná verze bude k dispozici v prosinci), tak 
z českého jazyka a literatury. K nahlédnutí 
a vyzkoušení jsou také didaktické testy a za-
dání písemných prací z minulého školního 

roku. Dalším možným zdrojem informací je 
oficiální facebookový profil Udělám matu-
ritu, jehož prostřednictvím jsou uživatelé in-
formováni o všech důležitých skutečnostech 
týkajících se maturitní zkoušky, zároveň mo-
hou diskutovat, předávat si zkušenosti nebo 
se dozvědět zajímavosti ze světa vzdělávání 
obecně.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte 
využít informační linku HelpDesku CZVV 
224 507 507, která je k dispozici v pracovních 
dnech, nebo můžete poslat svůj dotaz na 
e-mailovou adresu info@novamaturita.cz.

důležité uPozornění!
Informace ze zdrojů mimo oficiální portály 
www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a face-
bookový profil Udělám maturitu mohou být 
nepřesné a zavádějící. Pro ověření informací 
nás kdykoli neváhejte kontaktovat prostřed-
nictvím sociální sítě, informačního emailu 
info@novamaturita.cz nebo na HELPDESKu 
Centra 224 507 507.

 uDĚLÁm 
maturitu na 
faCebooku 

 PubLikaCe 
k maturitĚ 2015
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