ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ
(PODZIMNÍ TERMÍN)

POZVÁNKY
Kdy:

od 15. 8. 2014

Kdo:

Pozvánky předává/zasílá e-mailem ředitel školy.

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SČ
1. 9. – 5. 9. 2014
Konkrétní termíny stanoví MŠMT v jednotném zkušebním schématu (do 15. 8.).
(viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz)

Kdy:

Konkrétní termíny budou uvedeny na pozvánce.
Písemné zkoušky SČ se konají ve spádových školách.

Kde

Povolené
pomůcky:

Adresa spádové školy bude uvedena na pozvánce.
ČJL

DT: žádné

PP: Pravidla českého pravopisu
(cizinci navíc překladový slovník a Slovník spisovné češtiny)

CJ

DT: žádné

PP: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

1) Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
MA 2) kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
3) rýsovací potřeby

VÝSLEDKY DT
Kdy:

do 11. 9. 2014

Kdo:

Předává/zasílá e-mailem ředitel školy.1

VÝSLEDKY PP
z ČJL do 15. 9. 2014
Kdy:

z CJ do 3 pracovních dnů od ohodnocení celé třídy (= pevné datum není
stanoveno)

Kdo:

Sděluje/zasílá e-mailem ředitel školy.1

1

CERMAT není oprávněn výsledky sdělovat.

ŽÁDOST O PŘEZKUM
Do kdy:

do 30. 9. 2014

Kam2:

Kontrola:

2
3

DT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PP

Krajský úřad nebo magistrát
Originál ZA je uložen (na přechodné období) ve spádové škole.
(Pro nahlédnutí do záznamového archu se obraťte na ředitele spádové školy.)3
Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT.
(viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz)

CERMAT není oprávněn vyřizovat žádosti o přezkum.
CERMAT nedisponuje záznamovými archy.

SEZNAM ZKRATEK: CJ – cizí jazyk; ČJL – český jazyk a literatura; DT – didaktický test; MA – matematika; MZ –
maturitní zkouška; PP – písemná práce; SČ – společná část; VPŽ – Výsledkový portál žáka; ZA – záznamový
arch.

VYSVĚDČENÍ A PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
Kdy:

CERMAT zpřístupní škole do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za žáka.

Kdo:

Žákům předává bez zbytečného odkladu ředitel školy.

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA (VPŽ)
Kdy:

od 15. 8. 2014 (možnost registrace na VPŽ)

Kde:

vpz.cermat.cz

 Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém, jehož prostřednictvím jsou žákovi
poskytnuty výsledky vybraných zkoušek společné části maturitní zkoušky na základě jeho
výslovného souhlasu během registrace. Registrace na VPŽ je dobrovolná. Žáci se dozvědí
výsledky svých zkoušek od ředitele školy v termínech stanovených platnými právními předpisy
(viz výše).


Informace pro žáky, kteří se budou přihlašovat k náhradní nebo opravné zkoušce v jarním zkušebním
období 2015, budou uvedeny na www.novamaturita.cz nejpozději do 15. 11. 2014.

 Při ztrátě kteréhokoli dokumentu souvisejícího s maturitní zkouškou se obraťte na ředitele školy.
CERMAT školám tyto dokumenty zpřístupňuje v elektronické formě a škola tak má veškeré dokumenty k
dispozici.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz

