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V.  
 

Platné 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, s vyznačením navrhovaných změn 
 
  
(…) 

§ 2  
 

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání 
s výučním listem  

 
(1) Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: 

písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Ze závažných 
organizačních důvodů může ředitel školy pořadí zkoušek stanovit odlišně.  
 

(2) Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno 
téma zvolí. Písemná zkouška se koná elektronickou formou podle jednotného zadání 
závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentace přidělených z informačního 
systému jednotných závěrečných zkoušek. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. 

 (3) Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví 
více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny; 
u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění trvá praktická zkouška 2 až 4 týdny. 
V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Součástí praktické zkoušky v oborech, 
kde to stanoví jednotné zadání, je také samostatná odborná práce. 
 

(4) Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat zahrnujících oblast odborné 
způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní 
zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu 
grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až 
o dalších 15 minut.  

 
 (5) Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. 
V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit 
termín závěrečné zkoušky od 20. května. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může 
ředitel školy stanovit po dohodě s ministerstvem. Ředitel školy může stanovit jiný termín 
závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního 
právního předpisu. 1)  
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(…) 
 

§ 4 
 

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky 
 
 (1) Klasifikace jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se provádí podle následující 
stupnice prospěchu: 
  
a) 1 - výborný, 
  
b) 2 - chvalitebný, 
  
c) 3 - dobrý, 
  
d) 4 - dostatečný, 
  
e) 5 - nedostatečný. 
  
 (2) V případě, že organizace a délka písemné nebo praktické zkoušky vylučuje stálou 
přítomnost zkušební komise při zkoušce, navrhuje klasifikaci této zkoušky zkušební komisi 
ten člen komise, který byl zkoušce přítomen. 
  
 (3) Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech 
zkoušek závěrečné zkoušky. 
  
 (4) Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle této 
stupnice: 
  
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky 
není vyšší než 1,5, 
  
b) prospěl(a), jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 - 
nedostatečný, 
  
c) neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 - 
nedostatečný. 
  
 (5) Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 
týden před zahájením ústní zkoušky, s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé. 
Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi 
předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 
 
 (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. 
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Přechodná ustanovení 

1. 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. 
 

2. 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. 
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