ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY ŽÁKŮ K VÝSLEDKŮM PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SČ MZ

Vzhledem k množství dotazů ze strany žáků k výsledkům písemných zkoušek společné části maturitní
zkoušky zpracoval CERMAT odpovědi na ty nejčastěji kladené. Veškeré bližší informace nejen
k písemným zkouškám jsou k dispozici na oficiálních stránkách maturitní zkoušky
www.novamaturita.cz. Výlučně písemným zkouškám se zevrubně věnuje také Maturitní zpravodaj
č. 19 ze dne 17. 5. 2013, který je rovněž umístěn na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

DIDAKTICKÝ TEST
VÝSLEDKY DT
Kdy:

do 16. 5. 2013

Kdo:

Předává/zasílá emailem ředitel školy1.

Kontrola:
•

Originál je uložen ve škole.
(Pro nahlédnutí do záznamového archu DT se obraťte na ředitele školy2).

•

Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT (viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz).

•

Klíče správných odpovědí naleznete na www.novamaturita.cz.
ŽÁDOST O PŘEZKUM DT

Do kdy:

do 5. 6. 2013

Komu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy3

PÍSEMNÁ PRÁCE
VÝSLEDKY PP
Kdy:

do začátku ústních zkoušek SČ v příslušné třídě

Kdo:

Sděluje ředitel školy1.

Kontrola:
•

Originál je uložen ve škole.
(Pro nahlédnutí do záznamového archu PP se obraťte na ředitele školy2).

•

Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT (viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz).

•

Záznam o hodnocení PP má k dispozici ředitel školy.

ŽÁDOST O PŘEZKUM PP
Do kdy:

do 5. 6. 2013

Komu:

Krajský úřad nebo magistrát3
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CERMAT není oprávněn sdělovat výsledky!
CERMAT není oprávněn poskytovat zkušební dokumentaci (záznamové archy) k nahlédnutí!
3
CERMAT není oprávněn vyřizovat žádosti o přezkum!
2








Obsahové náležitosti žádosti o přezkum:
žádost je písemná a je odeslána doporučeně;
jméno a příjmení žáka;
identifikační číslo žáka (číslo v horním rohu pozvánky nebo ve výpisu z přihlášky);
název a adresa kmenové školy;
doručovací adresa pro zaslání rozhodnutí;
předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušku).

ZÁVĚREČNÉ DOKUMENTY
VYSVĚDČENÍ
Kdy:

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

Kdo:

Žákům předává bez zbytečného odkladu ředitel školy.

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
Kdy:

CERMAT zpřístupní škole do 17. 6. 2013.

Kdo:

Předává ředitel školy a obdrží ho i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí
zkoušku nekonal. Žák převzetí protokolu potvrzuje podpisem.

 Informace pro žáky, kteří se budou přihlašovat k náhradní nebo opravné zkoušce v podzimním
zkušebním období, budou uvedeny na stránkách www.novamaturita.cz nejpozději do 10. 6. 2013.
 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.
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