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  V.  
PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
(…….) 

ČÁST DRUHÁ 
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Zkouška z českého jazyka a literatury 
§ 5 

(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut. 
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do 

této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.  
(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání 

a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 10 6 zadání 
písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25 20 minut od převzetí zadání. Po 
uplynutí lhůty 25 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného 
zadání; poté již nelze zadání měnit. 

(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než čtyři 
roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba 
konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z 
českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít 
překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 
(……..)  

Zkouška z cizího jazyka 
§ 7 

(1) Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z 
a) anglického jazyka, 
b) francouzského jazyka, 
c) německého jazyka, 
d) španělského jazyka, nebo 
e) ruského jazyka. 

(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 95100 minut, z toho 3540 
minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 
dovednosti. 

(3) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.  
(……) 

§ 18 
Praktická zkouška 

(1) Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy. 
(2) Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak. 
(3) V oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění6) se praktická zkouška koná 2 až 4 

týdny, v konzervatoři nejdéle 3 dny. 
(4) V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut. 
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(5) Praktická zkouška může mít podobu veřejného vystoupení. 
(6) Praktická zkouška může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou 

vždy hodnoceni jednotlivě. 
 

§ 19 
Kombinace forem 

V případě, že ředitel školy stanoví pro konání zkoušky kombinaci dvou nebo více forem 
uvedených v § 15 až 18, postupuje se při konání jednotlivých částí zkoušky podle ustanovení 
této vyhlášky vztahujícího se k příslušné formě zkoušky. 

 
§ 19a 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) 

nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 
zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března 
každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební 
období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti 
nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek 
profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.  

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do  
31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro 
konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená 
kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM 

UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
§ 20  

(1) Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje 
uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.  

(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná 
maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 
k této vyhlášce. Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3. 

(3) Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4. Doporučení je 
zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. 
Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle 
druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet 
kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických 
služeb nebo odlišností hodnocení. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 3a k této 
vyhlášce.  

(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení 
vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. 
V případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
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konání maturitní zkoušky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1) trvá kratší 
dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní 
zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným 
školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky 
pro žáky se znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

(5) Pro účely této vyhlášky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky dělí do kategorií a skupin uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Žáci 
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do jednotlivých 
skupin zařazeni na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je 
platné nejdéle 24 měsíců od data vydání. 

(6) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle 
závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, 
obsahové a formální úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení, použití 
kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci, 
u žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3 přepis řešení zkoušek do 
záznamových archů. Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3 k této 
vyhlášce.  

(7) Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek 
a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději jeden měsíc před 
konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech uvedených 
v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez zbytečného odkladu.  

(8) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání 
jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem. 
(……..) 

ČÁST ŠESTÁ 
HODNOCENÍ ZKOUŠEK 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 
§ 22 

(1) Ministerstvo4) zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části 
maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.  

(2)  Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní 
Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním 
období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. 
Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.  
V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků 
didaktických testů. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy 
prostřednictvím informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test. 

 (3) Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá 
hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených 
Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku 
konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě příslušného žáka, nejpozději však 
do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění 
hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Pro jarní zkušební 
období předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra 
konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné části žáka z českého jazyka a 
literatury a z cizího jazyka do 30. dubna.   

(4) Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy  
a hodnocení předává řediteli školy; hodnocení ředitel školy zašle Centru v jarním zkušebním 
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období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě, nejpozději však 
do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 13. září.  

(5) (4) Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. 
Termíny zahájení ústních zkoušek v příslušných třídách sdělí ředitel školy Centru 
prostřednictvím jeho informačního systému do zahájení písemných prací. 

(6) (5) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český 
jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení 
zkoušek v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky 
společné části do protokolu podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části 
založené na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda 
zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně 
žákovi. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do 
Centra prostřednictvím informačního systému Centra.  
(……) 

§ 41 
Hodnotitel 

Hodnotitel ústní zkoušky společné části a písemné práce z českého jazyka a literatury 
zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě, že 
ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří 
by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný zkušební předmět, může ředitel 
školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3. Písemné práce z cizího 
jazyka hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra. 
(……..) 

§ 44 
(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do  

28. února a pro podzimní zkušební období do 30. června. 
(2) Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce 

z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období 
nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací. 
Hodnotitele písemných prací jmenuje Centrum pro jarní zkušební období do 31. března 
a pro podzimní zkušební období do 30. června. Hodnotitele ústní zkoušky společné 
části jmenuje ředitel školy podle § 35 odst. 4. Zadavatele jmenuje ředitel školy pro 
příslušné zkušební období nejpozději jeden měsíc před konáním didaktických testů  
a písemných prací.  
(……..) 

ČÁST TŘINÁCTÁ 
ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ, 

KOMISAŘŮ A HODNOTITELŮ 
§ 47 

(1) Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za každou 
započatou hodinu výkonu činnosti předsedy.  

(2) Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti 
komisaře. 

(3) Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 130 Kč za jednu opravenou písemnou práci; 
v případě písemné práce žáka podle § 1 písm. c) náleží hodnotiteli odměna ve výši 150 
Kč za jednu opravenou písemnou práci. 
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(4) Odměna podle odstavců 1 až 3 je splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzdy 
nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru. 
(……..) 
 
 

ČÁST PATNÁCTÁ 
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

§ 51 
Společná ustanovení 

(1) V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci používat pouze povolené pomůcky, které 
pro společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní 
zkoušky ředitel školy. Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena 
přítomnost elektronických komunikačních prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. 

(2) Údaje o výsledcích maturitní zkoušky vkládané do školní matriky podle § 28 odst. 2 
písm. h) školského zákona obsahují  
a) název zkoušky ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky, 
b) datum konání zkoušky, 
c) údaj o tom, zda žák konal zkoušku v řádném termínu nebo v opravném termínu, 
d) výsledky hodnocení každé zkoušky, včetně dílčích zkoušek nebo částí zkoušek,  
e) celkové hodnocení maturitní zkoušky. 

(3) Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost 
písemně s uvedením důvodu řediteli školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost 
důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel 
školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky.19) Výsledek posouzení zaznamená 
ředitel školy do informačního systému Centra.  

(4) Při konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je 
zakázána vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních 
důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí 
zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.  

(5) Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou 
vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději 
do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí krajského úřadu podle § 82 odst. 1 písm. b) 
školského zákona, a to před zkušební komisí jmenovanou krajským úřadem.  

(6) Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí 
o vyloučení ze zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a odst. 2 školského zákona 
obsahuje tyto náležitosti:   
a) jméno, popř. jména, příjmení a datum narození žadatele, 
b) doručovací adresa, na kterou má být vyrozumění/rozhodnutí o přezkoumání 

zasláno, 
c) kód žáka, který je uveden na výpisu z přihlášky žáka podle § 4 odst. 8 a na výpisu 

výsledků didaktických testů žáka podle § 22 odst. 2,   
d) název střední školy, jíž je žadatel žákem, 
e) název střední školy, v níž žadatel zkoušku konal, pokud jde o zkoušku konanou 

podle § 81 odst. 1 věty druhé a třetí školského zákona,   
f) název zkušebního předmětu a forma zkoušky nebo dílčí zkoušky, které jsou 

předmětem přezkoumání, 
g) vlastnoruční podpis nebo certifikovaný elektronický podpis žadatele, 
h) uvedení důvodů/námitek žadatele pro podání žádosti, pokud jde o přezkoumání 

průběhu zkoušky, popř. rozhodnutí o vyloučení z konání zkoušky. 
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(5) (7) Tato vyhláška se vztahuje i na ukončování vzdělávání maturitní zkouškou 
v konzervatořích. 

  
--------------------------------------------------- 
4) § 80 odst. 1 školského zákona. 

  6) Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého 
vzdělání M a L podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání  
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

19) § 81 odst. 2 školského zákona.  
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