CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ MATURANT PŘED ÚSTNÍ MATURITOU
aneb NEZNALOST NIKOHO NEOMLOUVÁ…
I. Práva maturanta
1. Maturant má právo být informován o hranici úspěšnosti (nejnižší možné bodové hodnocení, kterého musí
dosáhnout, aby zkoušku nebo její část vykonal úspěšně). U ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura musí žák
získat alespoň 13 bodů z celkových 28. U ústní zkoušky z cizího jazyka musí žák získat alespoň 18 bodů z celkových 39.
2. Maturant má právo být informován o kritériích hodnocení.
3. V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně,
může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Žák může maturitní zkoušku vykonat
nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy.
4. Maturant má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o
výsledku zkoušky. Z těchto materiálů si však nemůže pořizovat kopie. Maturant má právo na základní komentář
k těmto materiálům, nikoli na správné odpovědi, které měly u maturitní zkoušky zaznít.
5. Maturant má právo odvolat se proti výsledkům společné části nebo profilové části maturitní zkoušky (žák nalezne
formulář v Příloze č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.). Žádost o přezkoumání výsledků si však žák musí napsat sám,
není povinností žádného pedagoga tuto žádost za maturanta psát.
II. Povinnosti maturanta
1. Maturant se přihlašuje v řádném termínu (do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní
zkušební období) na všechny zkušební předměty.
2. Ze školního seznamu literárních děl maturant připraví dle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky z předmětu český
jazyk a literatura vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá do 31. března pro jarní zkušební období a do 30.
června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje
si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
3. Maturant musí svoji nepřítomnost na maturitní zkoušce řádně a včas omluvit. Jestliže se bez řádné omluvy
nedostavil, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
4. Maturant musí na každou část maturitní zkoušky přijít včas. Před konáním každé ze zkoušek společné části
maturitní zkoušky je maturant povinen předložit zadavateli nebo předsedovi zkušební maturitní komise svůj průkaz
totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti žáka, který
jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce.
5. Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických komunikačních
prostředků (mobil, hodinky, sluchátka). Toto může být důvodem pro vyloučení žáka z maturitní zkoušky. Pokud byl
žák z maturitní zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
III. Doporučení pro maturanta
1. Vyhrožováním či jakkoli manipulativním, arogantním a agresivním chováním vůči členům maturitní komise žák
nedocílí změny výsledků z maturitní zkoušky.
2. Maturitní zkouška je důstojným aktem zakončujícím úplné středoškolské vzdělání, je proto více než vhodné přijít
ve společenském oblečení, které odpovídá dané situaci.
IV. Upozornění pro maturanta
Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou jsou veřejné, maturant nemůže zakázat při
ústních zkouškách přítomnost dalších osob.
Více se dočtete zde: Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2017, Vyhláška o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - úplné znění účinné od 1. září 2017

