
II. 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne………………. 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 
 

Čl. I 
 
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 36/2014 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 2 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Písemná zkouška se koná elektronickou formou 
podle jednotného zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentace 
přidělených z informačního systému jednotných závěrečných zkoušek.“. 
  

2. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:  
„(6) Hodnocení žáka z každé jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky podle § 2 se zapíše 
do informačního systému jednotných závěrečných zkoušek nejpozději do 7 pracovních dnů 
od vykonání této zkoušky.“. 

 
Čl. II 

 
Přechodná ustanovení  

 
1. Do 31. prosince 2020 je možné konat písemnou zkoušku závěrečné zkoušky podle § 2 odst. 

2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.  
 

2. Ve školním roce 2016/2017 stanoví ředitel školy konání písemné zkoušky podle § 2 odst. 2 
vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, 
po předchozím písemném souhlasu žáka. 
 

3. Ve školním roce 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 stanoví ředitel školy do 31. prosince 
daného školního roku, zda žáci konají písemnou zkoušku podle § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 47/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebo podle 
§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky. 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
   

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: 
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