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Zkratky 

 

AJ anglický jazyk 

ČJ, ČJL český jazyk a literatura 

FJ francouzský jazyk 

GY4 čtyřleté obory gymnázií  

GY6 šestileté obory gymnázií  

GY8 osmileté obory gymnázií  

IB program International Baccalaureate 

LYC obory lyceí – obory s kódem 7842M 

MA matematika 

MZ maturitní zkouška 

Nástavby obory nástavbového studia – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie L5 

NJ německý jazyk 

NOS netechnicky zaměřené obory nástavbového studia / nástavby ostatní 

NTE technicky zaměřené obory nástavbového studia 

p. b.  procentní bod 

R v grafech – aktuální rok 

RJ  ruský jazyk 

SČ MZ společná část maturitní zkoušky 

SEK ekonomické obory SOŠ 

SHP hotelové a podnikatelské obory SOŠ 

SHU humanitní a pedagogické obory SOŠ 

ST1 technické obory SOŠ kategorie 1 

ST2 technické obory SOŠ kategorie 2 

SUM umělecké obory SOŠ 

SZD zdravotnické obory SOŠ 

SZE zemědělské obory SOŠ 

SOŠ obory středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie M (s výjimkou oborů 7842M 

Lyceum) 

SOU obory středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie L0 

ŠJ španělský jazyk 

UOS netechnicky zaměřené obory SOU / SOU ostatní 

UTE technicky zaměřené obory SOU  

ZO zkušební období 

ZK zkouška 
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Metodické vysvětlivky 

 

PRVOMATURANTI - Žáci, kteří se v daném roce hlásí k maturitní zkoušce poprvé, jejich první možný 
termín zkoušky může být pouze termínem řádným 

ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - žáci, kteří se hlásí k řádnému termínu zkoušky, ale poslední ročník svého 
středoškolského studia navštěvovali a poprvé se tak maturitní zkoušce hlásili o rok či více let dříve. 
Důvodem, že se k řádnému termínu hlásí až rok či více let po ukončení studia, je fakt, že v předchozích 
řádných termínech zkoušku nekonali, neboť neukončili ročník a škola ke konání maturitní zkoušky 
nepřipustila. V této zprávě o nich hovoříme jako o přihlášených k odloženému řádnému termínu 

NÁHRADNÍ TERMÍN - přihlášení k náhradnímu termínu zkoušky jsou ti, kteří se již jednou či vícekrát 
k řádnému termínu maturitní zkoušky přihlásili, řádně ukončili vzdělávání a jejich neúčast u zkoušky 
ředitel omluvil.  

OPRAVNÝ TERNÍM - přihlášení k opravnému termínu zkoušky jsou ti, kteří v některém z předchozích 
zkušebních období přihlášenou zkoušku konali, avšak neúspěšně. Za takové se považují i ti, kteří se 
k přihlášené zkoušce nedostavili a kterým ředitel školy absenci u zkoušky řádně neomluvil. 

HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST – podíl neúspěšných žáků na celkovém počtu žáků přihlášených k maturitní 

zkoušce (bez ohledu na to, zda se ke zkoušce dostavili či ne) 

ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST – podíl neúspěšných žáků na celkovém počtu žáků konajících maturitní zkoušku 

PRŮMĚRMÝ PROCENTNÍ SKÓR – průměrný výsledek zkoušky vyjádřený procenty z maximálního 

dosažitelného počtu bodů. Do výpočtu jsou zahrnuti pouze žáci, kteří zkoušku dokončili. 

 

Pokud není součet procent 100 %, jde o nesrovnalost způsobenou zaokrouhlováním. 


