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III. 
 

Odůvodnění 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony (dále jen „zákon č. 82/2015 Sb.“), mimo jiné ukládá, že při závěrečných zkouškách v oborech 
vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, škola využívá jednotných zadání 
a související zkušební dokumentace. Tato zadání a zkušební dokumentaci připravuje a školám 
zpřístupňuje ministerstvo nebo právnická osoba zřízená a pověřená ministerstvem zpracováním 
jednotných zadání závěrečných zkoušek a zkušební dokumentace. § 76 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) následně stanoví, že ministerstvo stanoví prováděcím 
právním předpisem podrobnosti o pojetí, obsahu a průběhu závěrečných zkoušek, termínech jejich 
konání, stanovení předmětů, z nichž se závěrečná zkouška koná, složení zkušební komise, způsobu 
hodnocení žáků a o opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu.  

Změny se týkají pojetí a průběhu písemné zkoušky, jež je součástí závěrečné zkoušky, a související 
zkušební dokumentace.  

II. Zhodnocení souladu návrhu se zákonem č. 561/2004 Sb., k jehož provedení je navržena, včetně 
souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Cílem předkládané novely je naplnit ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona, které školám mimo 
jiné ukládá povinnost využívat jednotných zadání a související zkušební dokumentace. Tato zadání 
a zkušební dokumentaci připravuje a školám zpřístupňuje ministerstvo nebo právnická osoba zřízená 
a pověřená ministerstvem zpracováním jednotných zadání závěrečných zkoušek a zkušební 
dokumentace. 

§ 76 školského zákona zmocňuje  ministerstvo stanovením podrobností o pojetí, obsahu a průběhu 
závěrečných zkoušek, termínech jejich konání, stanovení předmětů, z nichž se závěrečná zkouška 
koná, složení zkušební komise, způsobu hodnocení žáků a o opravných zkouškách a zkouškách 
v náhradním termínu.  

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast upravovanou vyhláškou nevztahují. 

IV. Zhodnocení souladu platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Znění vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 47/2005 Sb.“), neumožňuje v současném znění školám vykonávat písemnou zkoušku, jež 
je součástí závěrečné zkoušky, elektronicky.  

Na základě ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona ve spojení se zmocněním v § 76 školského 
zákona novela upravuje podmínky pojetí a průběhu písemné zkoušky, jež je součástí závěrečných 
zkoušek a ukládá školám poskytovat zpětnou vazbu ministerstvu o výsledcích žáků ze závěrečných 
zkoušek. Konání zkoušek elektronickou formou znamená pro školy snížení finančních nákladů 
a pro žáky vyšší kvalitu posouzení zpracování jejich písemné zkoušky. 
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V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť nebude docházet k tisku tří témat 
pro každého žáka konajícího písemnou zkoušku (pro průměrnou školu se 60 žáky u závěrečné zkoušky 
to znamená vytvoření 1 800 až 2 700 stran kopií).  

Vyhláška může mít dopad na školy konající závěrečnou zkoušku ve smyslu nízké vybavenosti škol 
počítači. Tato situace nebyla prozatím nikde evidována (písemnou zkoušku elektronicky si odzkoušelo 
již 300 středních škol bez udání problémů s počtem počítačů). Elektronickou zkoušku není třeba 
konat v jednom dni z důvodu vyzrazení zadání (téma se generuje každému žákovi bezprostředně 
až před zkouškou z banky úkolů, které jsou dopředu známy), ředitel školy může rozložit zkoušku 
do více dní dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v měsíci červnu podle počtu žáků a počítačů, které 
má k dispozici. 

Přesto, že problém s vybavením škol počítači není dosud signalizován, bude vybavenost IT ve 
středních školách konajících závěrečnou zkoušku monitorována, aby byl včas a s předstihem 
podchycen případ, kdy by nedostatek počítačů mohl zkomplikovat elektronickou zkoušku.  

Elektronická zkouška klade jisté nároky na práci IT technika ve škole, který instaluje zkouškový server, 
a na učitele (správce zkouškového serveru), který je administrátorem zkoušky a zodpovídá za správné 
přidělení přístupových kódů žákům, přidělení přístupových údajů hodnotitelům a vlastní zahájení 
a případné ukončení zkoušky. Na žádné z 300 škol, kde byla písemná zkouška elektronicky 
vyzkoušena, nebyl problém s instalací, spuštěním a ukončením zkoušky zaznamenán. 

Naproti tomu dochází k významnému snížení prací spojených s přípravou zkoušky na papíře, zejména 
s tiskem a kopírováním zadání, jejich bezpečným uložením, vedením bezpečnostního protokolu, 
skartaci nevyužitých tisků atp. Markantní je zjednodušení práce učitelů – hodnotitelů, kteří posuzují 
a hodnotí výsledky žáků v komfortním prostředí Informačního systému. Uzavřené otázky testu 
hodnotí informační systém podle klíče správných řešení. Po skončení hodnocení počítač vygeneruje 
pro každého žáka kompletní záznam z elektronické zkoušky. Písemnou zkoušku elektronicky konají 
jak žáci kategorie oborů vzdělání H a E v denní formě vzdělávání, tak žáci kategorie oborů H a E 
v jiných formách vzdělávání. Úspěšnost absolventů právě ve zmíněných jiných formách vzdělávání, 
kde může být případně očekáván výskyt žáků se sníženými kompetencemi k využívání ICT, bude 
monitorována, aby byla včas a s předstihem navýšena jejich metodická podpora.  

Jiné dopady ze shora uvedených vyhláška nepředstavuje. 

VI. Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisů nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů a žen, 
neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Hodnocení žáků probíhá pod pseudonymem prostřednictvím aplikace Elektronické zkoušky a nejedná 
se tedy o užití osobních nebo citlivých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika. 
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IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 - §  2 odst. 2 

Z textu se vypouští věta „Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák 
jedno téma zvolí.“, která neodpovídá možnosti konat písemnou zkoušku elektronicky, protože 
každému žáku je při elektronické formě vygenerováno pouze jedno téma, které tvoří individuální test 
obsahující jak uzavřené, tak otevřené otázky. V tomto případě tedy není potřebné, aby žák vybíral 
ze tří takto náhodně vygenerovaných sad testů (témat), které obsahují velké penzum otevřených 
a uzavřených otázek týkajících se daného oboru. Místo toho se navrhuje, aby byla písemná 
zkouška, jež je součástí závěrečné zkoušky, konána elektronicky. Důvodem je především ekonomická 
úspora a zefektivnění procesu zadávání, průběhu a vyhodnocení závěrečných zkoušek. Zároveň 
využitím písemné zkoušky elektronicky nemůže dojít k úniku zkušebního tajemství, neboť se test 
(téma) žákovi vygeneruje až na začátku zkoušky. Ředitel stanoví hodnotitele písemné zkoušky z řad 
učitelů odborných předmětů, ze kterých je závěrečná zkouška konána, hodnotitelé hodnotí otevřené 
otázky, zatímco aplikace Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek vyhodnotí otázky 
uzavřené. Významným přínosem je také hodnocení žáků pod pseudonymem, které je na rozdíl 
od písemné zkoušky objektivní a nestranné. Pokud by došlo v průběhu písemné zkoušky k výpadku 
proudu či jiné neočekávané situaci, lze písemnou zkoušku obnovit bez ztráty dat. Po vyhodnocení 
písemné zkoušky aplikace Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek vygeneruje 
protokoly a přehledy  o výsledcích žáků. 

K bodu 2 - §  6 odst. 7 

Bude stanoven termín, do kdy bude zaznamenán výsledek (známka) žáka z písemné, praktické a ústní 
zkoušky, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení příslušné jednotlivé zkoušky 
žákem do Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. Identifikačním údajem žáka je 
vygenerovaný kód, který žák obdrží před písemnou zkouškou. Nasbíraná data umožní získat 
analytický pohled jak na celkové výsledky závěrečné zkoušky, tak na její dílčí části. Tímto způsobem 
dojde k zajištění centrálního sběru dat. 

K čl. II 

1) Do 31. prosince 2020 bude možné postupovat i podle dosavadního znění § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 47/2005 Sb., tj. bude možné stanovit 3 témata v písemné formě, z nichž si žák jedno zvolí. 
Důvodem pro tento postup je umožnění dostatečné přípravy škol na zavedení konání písemné 
zkoušky elektronicky a zachování jednotné formy zadání pro řádný, opravný a náhradní termín 
konání písemné zkoušky. 

2) V letošním školním roce 2016/2017 může ředitel školy stanovit konání písemné zkoušky 
elektronickou formou pouze po předchozím písemném souhlasu žáka. Pokud žák souhlas 
s konáním své písemné zkoušky elektronickou formou neudělí, bude ji konat písemnou formou 
s možností zvolení ze tří témat, tedy dosavadním způsobem. Tato varianta je navržena z důvodu 
případné nepřipravenosti žáků konat písemnou zkoušku elektronicky. Předchozí písemný 
souhlas žáka zajišťuje rovné podmínky pro konání závěrečné zkoušky i pro žáky s aktuálně 
nižšími kompetencemi ICT. Příprava žáků na písemnou zkoušku elektronicky může probíhat 
ve školách po celou dobu průběhu školního roku, kdy se žáci s aplikací elektronické zkoušky 
v Informačním systému jednotných závěrečných zkoušek mohou seznámit a písemnou zkoušku 
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elektronicky si vyzkoušet - prostřednictvím aplikace je jim vždy vygenerován individuální test 
(téma) obsahující otevřené a uzavřené otázky z daného oboru. 

3) Ve školních letech 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 musí ředitel školy do 31. 12. daného 
školního roku stanovit, zda žáci budou konat písemnou zkoušku jednotné závěrečné zkoušky 
elektronickou formou, nebo písemnou formou. To zaručuje stejnou formu přípravu pro všechny 
žáky na dané škole pro konání písemné zkoušky elektronicky a jejich znalost této skutečnosti 
v dostatečném předstihu. 

K čl. III 

S ohledem na skutečnost, že nové pojetí písemné zkoušky podle navrhované úpravy bude využito 
ve školním roce 2016/2017, navrhuje se nabytí účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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