Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
dovolte prosím, abych Vám sdělil některé důležité informace a termíny související s přípravou jarního
zkušebního období maturitní zkoušky 2014 a přípravou pilotní fáze pokusného ověřování výběrové
zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+.
Pokusné ověřování výběrové zkoušky z matematiky, tzv. Matematika+
Od 1. února (od 10 hodin) do 28. února 2014 se budou žáci posledních ročníků vzdělávání, kteří jsou
přihlášeni k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2014, moci přihlašovat k pokusnému
ověřování výběrové zkoušky Matematika+. Přihlašování proběhne prostřednictvím
portálu pjz.cermat.cz, kde se každý žák přihlašuje sám za sebe (hromadné přihlášení žáků za školu
není možné). Pozvánku ke zkoušce Matematika+ obdrží řádně přihlášení žáci e-mailem nejpozději 19.
března 2014. Pro letošní pilotní fázi pokusného ověřování je určen limit nejvýše 6 000 uchazečů, kteří
budou konat zkoušku 2. dubna od 13:00 hod. ve škole, která jim bude přiřazena CERMATem
(rozmístění žáků bude provedeno s přihlédnutím k adrese školy, ve které žák studuje).
Veškeré důležité informace k pokusnému ověřování Matematiky+ naleznou zájemci na
stránkách www.novamaturita.cz.
Jmenování školních maturitních komisařů
Dne 28. února 2014 jmenuje CERMAT školní maturitní komisaře na zkušební místa. Informace o
jmenování komisařů pro Vaši školu budete mít k dispozici od 1. března 2014 v IS CERTIS po vstupu do
projektu MZ2014 v odkazu „Zkušební místa“.Zde bude uvedeno jméno a příjmení komisaře včetně
kontaktních údajů.
Pozvánky k MZ 2014 pro žáky
Dne 17. března 2014 budou školám v informačním systému CERTIS zpřístupněny pozvánky k jarnímu
zkušebnímu období MZ 2014 pro žáky.
Dokumentové ověřování
I v letošním roce bych Vás rád požádal o součinnost při prověření funkčnosti datových digitalizačních
terminálů a jejich nastavení do maturitního režimu. Dokumentové ověřování proběhne ve dnech 24.
a 25. března 2014. Podrobné informace včetně metodických pokynů zašleme v druhém březnovém
týdnu.
Informační materiál pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury
V loňském školním roce byl za účelem metodické podpory hodnotitelů písemných prací společné
části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury připraven informační balíček k metodice
hodnocení písemných prací. Tento metodický dokument bude zpřístupněn ředitelům škol i pro

maturitní zkoušku v tomto školním roce. Do knihovny obecné IS CERTIS bude umístěn nejpozději 3.
března 2014. Rád bych Vás požádal o jeho zprostředkování Vašim hodnotitelům písemných prací z
českého jazyka a literatury.
Uzavření vzdělávacího systému LMS CERMAT
Dnem 1. dubna 2014 bude uzavřen vzdělávací systém LMS CERMAT. Počínaje tímto datem
pedagogové nebudou mít přístup do vzdělávacího systému, a to ani v případě, že odbornou přípravu
ve stanoveném termínu nedokončili.
Aktualizované výukové moduly pro hodnotitele písemných prací z cizích jazyků
Do Elektronické knihovny informací LMS (elektronická knihovna), která slouží jako portál pro
zveřejňování e-learningových modulů pro potřeby certifikovaných pedagogických pracovníků, budou
3. února 2014 nově vloženy aktualizované výukové moduly a přílohy pro hodnotitele písemných prací
z cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ).
Elektronická knihovna je umístěna na webové adrese http://knihovnalms.cermat.cz.
Přístup do elektronické knihovny mají ředitelé škol a statutární zástupci evidovaní v informačním
systému CERTIS a všichni pedagogové škol, držitelé některého z certifikátů zákonem stanovených
funkcí k zajištění společné části maturitní zkoušky. Registrace uživatele a vytvoření uživatelského účtu
je popsáno v dokumentu „Příručka pro práci v elektronické knihovně informací LMS“, který je
umístěn na úvodní straně portálu elektronické knihovny. Prosím, poskytněte informace z
aktualizovaných modulů Vašim pedagogickým pracovníkům, kteří přístup do knihovny informací LMS
nemají.
Distribuce zkušební dokumentace
Informace o termínu doručení zkušební dokumentace pro jarní zkušební období MZ 2014 budete
mít v IS CERTIS uloženu nejpozději 9. dubna 2014.
Samotná distribuce zkušební dokumentace na jednotlivá zkušební místa proběhne od 22. do 25.
dubna 2014.
Metodické pokyny k přípravě a průběhu písemných zkoušek společné části MZ
Metodické pokyny k písemným zkouškám společné části pro jarní zkušební období MZ2014 budou
zpřístupněny v IS CERTIS (knihovna projektu MZ2014) 27. března 2014. O uložení metodických
pokynů v knihovně, podobně jako o zpřístupnění generovaných protokolů a záznamů k ústním
zkouškám společné části maturitní zkoušky a k profilovým zkouškám, Vás budeme informovat emailem.
Maturitní zpravodaj
Obdobně jako v loňském roce před jarním zkušebním obdobím maturitní zkoušky, i letos CERMAT
připravuje pro žáky tematická čísla Maturitního zpravodaje. První vydání v letošním roce je zaměřeno

na maturitní zkoušku z matematiky a žáci se v něm dozvědí důležité a užitečné informace. Maturitní
zpravodaj č. 23 bude ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz nejpozději 1. února 2014.
Jednotné zkušební schéma pro zkušební místo
V projektu MZ2014, v odkazu „Zkušební místa“, je zpřístupněno jednotné zkušební schéma pro jarní
zkušební období maturitní zkoušky 2014 zpracované přímo pro zkušební místa Vaší školy. V tomto JZS
máte podrobné údaje o tom, kolik žáků máte umístěno v jaké učebně, zda se jedná o žáky s
přiznaným uzpůsobením podmínek konání MZ a v neposlední řadě jsou zde podrobně rozepsány časy
administrace a konání jednotlivých zkoušek. V rámci tohoto JZS máte možnost také přiřadit
zadavatele do jednotlivých učeben výběrem z rolovacího seznamu. Doporučuji toto schéma
poskytnout zadavatelům Vaší školy.
Stejné informace obdrží i jmenovaní školní maturitní komisaři.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Helpdesk CZVV na tel. čísle 224 507 507 nebo emailové adrese info@novamaturita.cz.
S přáním všeho dobrého a s poděkováním za Vaši součinnost
Jiří Zíka
ředitel CZVV

