ZÁKLADNÍ INFORMACE

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ
(PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013)
POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ
Kdy:

od 16. 8. 2013

Kdo:

Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy.

DIDAKTICKÝ TEST
Kdy:

2. 9. – 5. 9. 2013
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete na
stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturita 2013/Maturitní kalendář 2013.
Konkrétní termíny budou uvedeny na pozvánce.

Kde:

Didaktický test se koná ve spádových školách.
Adresa spádové školy bude uvedena v pozvánce.

Povolené pomůcky:


ČJL:

žádné



CJ:

žádné



MA:

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

VÝSLEDKY DT
Kdy:

do 11. 9. 2013

Kdo:

Předává/zasílá emailem ředitel školy.
CERMAT není oprávněn výsledky sdělovat!

Kontrola:
•

Originál DT bude uložen (na přechodné období) ve spádové škole.
(Pro nahlédnutí do DT se obraťte na ředitele spádové školy. CERMAT nedisponuje originály
záznamových archů DT).

•

Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT a jsou pro jarní i podzimní zkušební období stejná. Ke
stažení jsou na www.novamaturita.cz v záložce Kritéria hodnocení.
ŽÁDOST O PŘEZKUM DT

Do kdy:

do 30. 9. 2013

Komu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CERMAT není institucí oprávněnou k vyřizování žádostí o přezkum!

PÍSEMNÁ PRÁCE
Kdy:

2. 9. – 5. 9. 2013
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete na
stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturita 2013/Maturitní kalendář 2013.
Konkrétní termíny budou uvedeny v pozvánce.

Kde:

Písemná práce se koná ve spádových školách.
Adresa spádové školy bude uvedena v pozvánce.

Povolené pomůcky:


ČJL:

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



CJ:

Slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

VÝSLEDKY PP
Kdy:

z ČJL do 13. 9. 2013

z CJ do 3 pracovních dnů od ohodnocení písemných prací za celou třídu (= pevné datum
není stanoveno)
Kdo:

Sděluje ředitel školy.
CERMAT není oprávněn výsledky sdělovat!

Kontrola:
•

Originál PP bude uložen (na přechodné období) ve spádové škole.
(Pro nahlédnutí do PP se obraťte na ředitele spádové školy. CERMAT nedisponuje originály
záznamových archů PP).

•

Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT a jsou pro jarní i podzimní zkušební období stejná. Ke
stažení jsou na www.novamaturita.cz v záložce Kritéria hodnocení.

ŽÁDOST O PŘEZKUM PP
Do kdy:

do 30. 9. 2013

Komu:

Místně příslušný krajský úřad nebo magistrát (v případě hlavního města Prahy)
CERMAT není institucí oprávněnou k vyřizování žádostí o přezkum!

