
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 15. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 7. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  

Pardubický kraj Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K čl. I bodu 1 - dvojtečku za slovem „větou“ doporučujeme 
vypustit. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 1 - za slovo „dokumentace“ doporučujeme podle 
čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doplnit slova „podle 
jiného právního předpisu“. 

Vysvětleno: 
vzhledem k vypuštění poznámky pod čarou se jeví již jako nadbytečné 
doplnit „ podle jiného právního předpisu“. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K čl. I bodu 1 - v návrhu vyhlášky, k Čl. I, bod 1. navrhujeme ve 
větě „Poznámka pod čarou č. 8 zní:“ za číslo označující 
poznámku pod čarou doplnit kulatou závorku („č. 8) zní:“). Viz 
legislativní pravidla vlády Čl. 47, odst. 3.   

Akceptováno. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - při zavádění 
jednotné elektronické zkoušky požadujeme obdobně jako 
u maturitní zkoušky v tomto nebo jiném právním předpisu 
blíže stanovit podmínky a možnosti uzpůsobení vykonání 
závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Uzpůsobení podmínek pro ukončování vzdělávání 
je sice zahrnuto mezi podpůrná opatření definovaná v § 16 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), nicméně chybí vymezení konkrétních  forem 
uzpůsobení ukončení středního vzdělávání závěrečnou 
zkouškou na úrovni prováděcího předpisu. Tato problematika 
není dostatečně ošetřena ani v příloze vyhlášky č.  27/2016  
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, která blíže popisuje jednotlivá podpůrná 
opatření. Bližší podmínky ukončování vzdělávání ve středních 
školách jsou právním předpisem upraveny pouze v případě 
maturitní zkoušky.  ve vztahu k ukončování vzdělávání ve 
střední škole jsou ve vyhlášce č.  27/2016  Sb.  pouze obecné 
formulace jako např. "Ředitel školy umožní žákovi, u kterého 
byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření 
třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání 
závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského 
poradenského zařízení". Konkrétní formy podpory jsou dále 
uváděny jako ilustrativní výčet bez konkrétní vazby na druh 
speciálních vzdělávacích potřeb. Ke sjednocení přístupu ve 
středních školách je nezbytné, aby bylo právním předpisem 
stanoveno, jaké konkrétní formy a prostředky jsou pro jaké 
druhy speciálních vzdělávacích potřeb určeny, tak aby 
doporučení poradenských zařízení nevycházela ze 
subjektivního uvážení konkrétního poradenského pracovníka.  

Vysvětleno v rámci vypořádání připomínkového řízení dne 26. ledna 
2017. Bližší podmínky pro žáky se SVP jsou doplněny ve zkušební 
dokumentaci, která se řídí dle § 74 odstavec 3 zákona č. 82/2015. 
Tuto zkušební dokumentaci připravuje a školám zpřístupňuje 
ministerstvo nebo právnická osoba zřízená a pověřená ministerstvem 
zpracováním jednotných zadání závěrečných zkoušek a zkušební 
dokumentace. 
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Požadujeme dopracovat tento nebo upravit jiný právní předpis 
tak, aby míra konkretizace forem a prostředků podpory byla 
srovnatelná s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
K bodu 1 § 2 odst. 2 - s ohledem na zkušenosti sociálních 
pracovníků, kteří jsou v kontaktu s ohroženými mladými lidmi, 
nelze souhlasit se zrušením možnosti žáků zvolit si téma 
písemné zkoušky podle dosud platné právní úpravy. 
Navrhovaná změna, která tuto možnost volby tématu k 
vykonání písemné zkoušky, jakožto jedné z částí závěrečné 
zkoušky, ruší, může mít na žáky negativní dopad, například 
z hlediska jejich úspěšnosti v této zkoušce a posléze jejich 
uplatnění na trhu práce.  Proto požadujeme možnost výběru 
ze tří témat pro písemnou zkoušku nadále zachovat i v rámci 
navrhované elektronické formy. 

Vysvětleno:  
žákům se v aplikaci NZZ generuje individuální téma (test), které 
obsahuje jak otevřené, tak uzavřené otázky daného oboru, není tedy 
opodstatněný důvod nabízet tři možné náhodně vygenerované 
varianty testu. Navíc žáci na více jak 300 školách měli možnost 
v pilotním šetření NÚV si vyzkoušet písemnou zkoušku elektronicky 
s jedním náhodně vygenerovaným tématem z daného oboru vzdělání, 
přičemž bylo zaznamenáno, že úspěšnost dosažení splnění písemné 
zkoušky elektronicky je vyšší než při skládání zkoušky písemné. Učitelé 
z pilotního šetření navíc poukazují na skutečnost, že rukou psaný 
projev žáků je na nízké úrovni. Ještě závažnější problémy s psaným 
projevem mají žáci se specifickými poruchami učení (zejm. dysgrafie 
a dysortografie). Tito žáci přitom snadno napíší text na počítači 
a mohou se tak soustředit na vlastní řešení úkolu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 2 (§ 6 odst. 7) - doporučujeme pro nadbytečnost 
vypustit slovo „Zápis“, neboť by jeho užitím došlo ke 
vzniku neobratné formulace „Zápis … se zapíše“. 

Akceptováno. 

K čl. II (přechodné ustanovení) - z důvodu ohledu na legitimní 
očekávání studentů středních škol s výučním listem 
doporučujeme, aby byl pro případ, kdy bude chtít ředitel školy 
využít výjimky, jež mu přechodné ustanovení dává, v tomto 
určen termín, do nějž musí ředitel školy oznámit, že se 
písemná zkouška závěrečné zkoušky bude v daném školním 
roce konat podle dosavadní právní úpravy, tj. nikoli 
elektronicky. 

Akceptováno. 

 

K čl. III (účinnost) - doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky 
spolu se začátkem nového školního roku, tj. od 1. září 2017, 
neboť nepovažujeme za vhodné zavádění změn během 
školního roku. 

Vysvětleno: 
v letošním školním 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 
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formou s možností zvolení ze tří témat, tedy dosavadním způsobem. 

Ministerstvo vnitra K čl. III – k účinnosti - domníváme se, že by bylo vhodné 
účinnost vyhlášky vázat spíše na školní rok, neboť navržená 
změna, ke které má dojít již od 1. ledna 2017, je vůči 
stávajícím studentům poměrně dost razantní. V průběhu 
školního roku dochází ke změně způsobu konání závěrečné 
zkoušky, což není v souladu s jejich legitimním očekáváním. 
Navíc z přechodného ustanovení nelze dovodit, v jakém 
okamžiku se studenti dozvědí, jaký typ zkoušky budou konat, 
neboť ředitelé škol mají právo využít výjimku až do 31. srpna 
2020. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 2  - k § 6 odst. 7 - z důvodu nadbytečnosti 
navrhujeme vypustit slovo „Zápis“ a následně nově 
doplňovanou větu upravit, neboť formulace „zápis …se zapíše“ 
je poněkud stylisticky neobratná. 

Akceptováno. 

K čl. II – k přechodnému ustanovení - za účelem dodržení 
pravidel gramatiky doporučujeme oddělit text „ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“ čárkami. 

Vysvětleno:  
v tomto kontextu není z gramatického hlediska čárka požadována: 
„…ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K bodu 1 (§ 2 odst. 2) - v rámci písemné zkoušky požadujeme 
ponechat výběr ze tří témat i v elektronickém prostředí.  
Arbitrární určení jednoho tématu považujeme za významný 
zásah do současné konstrukce písemné zkoušky. Prostou 
elektronizaci za stávajících parametrů považujeme za 
vhodnější. 

Vysvětleno v rámci vypořádání mezirezortního připomínkového řízení 
dne 10. ledna 2017.  
Žáků se v aplikaci NZZ generuje individuální téma (test), které 
obsahuje jak otevřené, tak uzavřené otázky daného oboru, není tedy 
opodstatněný důvod nabízet tři možné náhodně vygenerované 
varianty testu. 

K bodu 1 (k poznámce pod čarou č. 8) - neuvádět konkrétní 
paragraf školského zákona z důvodu jeho pozdějších možných 
novelizací. V zásadě ale poznámku pod čarou č. 8 považujeme 
v tomto případě za nadbytečnou vzhledem k tomu,  
že navrhovaná vyhláška školský zákon provádí. 

Akceptováno. 

K bodu 2 (§ 6 odst. - t. 7) - standardní připomínka:  Vypustit 
slovo „žákem“ na konci věty pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

Ministerstvo vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - požadujeme 
ponechat možnost výběru alespoň ze tří témat. Nevidíme 
důvody pro arbitrární určení jednoho tématu, které 

Vysvětleno:  
žákům se v aplikaci NZZ generuje individuální téma (test), které 
obsahuje jak otevřené, tak uzavřené otázky daného oboru, není tedy 
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pokládáme za významný zásah do současné konstrukce 
písemné zkoušky. Domníváme se, že školský zákon (ve znění 
zákona č. 82/2015 Sb.) umožňuje výběr z více témat. 

opodstatněný důvod nabízet tři možné náhodně vygenerované 
varianty testu. 
Navíc žáci na více jak 300 školách měli možnost v pilotním šetření 
NÚV si vyzkoušet písemnou zkoušku elektronicky s jedním náhodně 
vygenerovaným tématem z daného oboru vzdělání, přičemž bylo 
zaznamenáno, že úspěšnost dosažení splnění písemné zkoušky 
elektronicky je vyšší než při skládání zkoušky písemné. Zákon č. 
82/2015 Sb. stanovuje, že v závěrečných zkouškách podle odstavce 1 
písm. a) škola využívá jednotných zadání a související zkušební 
dokumentace. Počet témat tedy není explicitně v zákoně č. 82/2015 
Sb. stanoven. 

Agrární komora K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - současný způsob 
skládání písemné části závěrečné zkoušky žáky učebního 
oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor nám plně vyhovuje. 

Vysvětleno:  
současná písemná zkouška oboru Lesní mechanizátor obsahuje 6 
velmi obdobných témat, mění se pouze hodnoty, proto při generování 
otázek nedochází k žádné změně oproti stávající situaci. V pilotním 
ověřování žáci na více jak 300 školách měli možnost si vyzkoušet 
písemnou zkoušku elektronicky, přičemž bylo zaznamenáno, že 
úspěšnost dosažení splnění písemné zkoušky elektronicky je vyšší než 
při skládání zkoušky písemné. Učitelé mohou v Informačním systému 
během školního roku s žáky procvičovat náhodně vygenerované 
testové úlohy, dle pilotního šetření žáci nemají problém řešit 
písemnou zkoušku elektronicky. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - náklady s ním 
spojené (tisk témat písemné závěrečné zkoušky) 
nepovažujeme za problém 
(Využití e-zkoušky znamená pro školy snížení ekonomických 
nákladů (nemusí se již tisknout 3 témata pro každého žáka) a 
zefektivnění hodnocení žáků) z odůvodnění vyplývají zbytečné 
náklady na provoz, údržbu a pořízení výpočetní techniky, 
počet osob participujících na PZ a nedůvěra k pedagogickým 
pracovníkům u NZZ. 

 

Vysvětleno:  
školy dlouhodobě poukazují na náročnost tisku tří témat pro všechny 
žáky konající písemnou zkoušku. Písemná zkouška elektronicky 
probíhá na standardních počítačích ve škole, nevyžaduje tedy žádné 
dodatečné náklady ani údržbu. Aplikace a celý Informační systém 
funguje tak, aby bylo možné jej provozovat na všech typech 
operačních systémů. Na písemné zkoušce ve škole participuje správce 
zkouškového serveru, který je zároveň administrátorem celé zkoušky 
a zodpovídá za správné přidělení přístupových kódů žákům, přidělení 
přístupových údajů hodnotitelům a vlastní zahájení a ukončení 
zkoušky.  Elektronická zkouška je lokální záležitostí, je tedy založena 
na důvěře k pedagogickým pracovníkům.   
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K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - potlačuje 
individualitu a kvalitu jednotlivých škol, sjednocuje je do jedné 
znalostní průměrné skupiny. Zvyšuje osobní náklady a počet 
pracovníků cizích organizací (MŠMT, Cermat). 

Vysvětleno:  
dle zákona č. 82/2015 Sb. § 74 odst. 3 škola při závěrečných 
zkouškách využívá jednotných zadání a související dokumentace. Tato 
zadání a zkušební dokumentaci připravuje a zpřístupňuje 
ministerstvem pověřená osoba – Národní ústav pro vzdělávání. 
Písemná zkouška elektronicky nemění obsah jednotné závěrečné 
zkoušky, pouze uzpůsobuje její průběh – konáním na počítači. 
Nejedná se o žádný zásah do individuality a kvality jednotlivých škol, 
které naopak jednotné zadání vítají, protože dochází ke 
srovnatelnému zkoušení žáků na kvalitní úrovni ve všech oborech 
vzdělání kategorie E a kategorie H. Náklady na pracovníky MŠMT 
respektive pověřený NÚV se nemění. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - příprava 
rozsazovacích schémat ve zkušebních učebnách, administrace 
hodnotitelů. 

Vysvětleno:  
žádné rozsazovací schéma neexistuje, žáci se ke zkoušce připojí 
z kteréhokoliv počítače po zadání hesla. „Administrace hodnotitelů“ 
vypadá tak, že před zahájením hodnocení zavede správce zkoušky na 
zkouškový server učitele/hodnotitele, vytvoří jim účet – uživatelské 
jméno a vygeneruje heslo. Pro vlastní hodnocení se hodnotitel přihlásí 
ke zkouškovému serveru přihlašovacími údaji a začne hodnotit 
jednotlivé úlohy.   

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - příklon k e-zkoušce, 
tedy jakési obdobě státních maturit, vnímáme jako další 
navýšení již tak značné administrativní zátěže (komunikace 
s právnickou osobou pověřenou MŠMT, oficiální přihlašování 
žáků k závěrečné zkoušce jak na řádný, tak opravný či 
náhradní termín. 

Vysvětleno:  
elektronická zkouška funguje na jiném principu než státní maturita.  
Aplikace Informačního systému k elektronické zkoušce je pomocný 
nástroj, který školám slouží k realizaci písemné zkoušky. Škola si 
stáhne instalátor a banky úloh, tak jako si stahuje témata a dále je to 
v její režii včetně vyhodnocení odpovědí žáků, záznamy žáků nejsou 
nikam zasílány, vše se ukládá jen pro potřeby školy a uchovávání dat 
probíhá jen na elektronických médiích. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - argumentaci o úniku 
zkušebního tajemství a anonymním hodnocení považujeme za 
výraz nedůvěry vůči kompetencím škol organizovat závěrečné 
zkoušky ve své režii a bez závad. 

Vysvětleno:  
naopak považujeme za přínosné, že školám odpadne odpovědnost 
chránit tištěné písemné testy, a to právě prostřednictvím individuálně 
vygenerovaného testu pro každého žáka v požadovaném oboru až po 
přihlášení do systému při konání písemné zkoušky elektronicky. 
Učitelé z pilotního šetření si naopak cení anonymního přístupu, který 
aplikace při hodnocení otevřených otázek písemné zkoušky nabízí. 
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Zároveň pozitivně hodnotí automatické vyhodnocení uzavřených 
otázek aplikací a sečtení celkového skóre. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - v případě zpětné 
vazby bychom upřednostnili variantu 1 s dovětkem, že jsme 
značně skeptičtí k případnému významu analýzy takto 
centrálně shromážděných dat Zpětná vazba, je již nyní 
poskytována prostřednictvím výročních školních zpráv 
zřizovateli školy a zaměstnavatelům v oboru. 

Vysvětleno:  
v tuto chvíli nemůžeme jakýmkoli způsobem monitorovat stav 
výsledků žáků v oborech vzdělání kategorie E a kategorie H. Z matriky 
jsou známy pouze údaje, zda žák závěrečnou složil/nesložil v daném 
oboru a zda tomu bylo v řádném, náhradním či opravném termínu. 
Cílem ministerstva je dosáhnout poznání, jak úspěšní byli žáci při 
konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky. Tyto výsledky nejsou 
známy, a proto nemůže docházet k žádným analýzám ani návrhům 
řešení, jak situaci například zlepšit či kde je třeba odborně pomoci. U 
maturitní zkoušky tyto výsledky centrálně sbírány již jsou, proto 
nepovažujeme za problematické, aby tak bylo učiněno 
v anonymizované podobě i u závěrečných zkoušek. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - anonymní 
hodnocení zkoušky lze zajistit jiným běžným způsobem (viz. 
Přijímací zkoušky). 

Vysvětleno:  
anonymizované hodnocení písemné zkoušky elektronicky probíhá 
prostřednictvím aplikace Informačního systému – učitel odpovědi 
žáků u otevřených otázek hodnotí pod jejich přidělenými kódy – ty 
žáci obdrželi při registraci do písemné zkoušky. Po ukončení 
hodnocení aplikace teprve přiřadí ke kódům jména žáků. Tento 
systém je pilotně ověřen a nebyl shledán žádný problém v jeho 
funkčnosti. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - záznamy žáka jsou 
trvale uchovány v archivované aplikaci a kdykoliv je možno je 
vytisknout nebo převést do pdf. Již dnes jsou záznamy 
uchovávány a archivovány elektronicky formou dlouhodobě 
používaných komerčních programů (BAKALÁŘ). 

Vysvětleno:  
tyto záznamy však neobsahují elektronicky vyplněné úlohy žáka 
s přiděleným unikátním kódem. Zpětně je tedy možné v aplikaci 
Informačního systému závěrečné zkoušky dohledat nejen žákovo 
hodnocení, které aplikace Informačního systému vygeneruje, ale i 
vyplnění samotného testu s chybnými odpověďmi. Tento Informační 
systém školy využívají dle zákonu č. 82/2015 Sb., k získání jednotných 
zadání a zkušební dokumentace k závěrečným zkouškám dle 
jednotných zadání. Vyplnění zpětných údajů tedy pro ně není obtížné, 
což bylo ověřeno v pilotáži – školy dobrovolně tyto údaje vyplňovaly 
po ukončení závěrečných zkoušek. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - navržené varianty 
mají vliv na navýšení osobních nákladů. 

Vysvětleno:  
osobní náklady v tomto případě nejsou žádným způsobem navýšeny. 
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Písemná zkouška elektronicky trvá stejně jako v případě písemné 
zkoušky na papír dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. nejdéle 240 minut. 
Učitelům odpadne zátěž v podobě tištění tří témat pro každého žáka 
na papír a jejich ručního opravování. Zároveň se učitelům ulehčí 
hodnocení, protože uzavřené otázky vyhodnotí aplikace Informačního 
systému sama. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - v souvislosti 
s přechodem na e-zkoušku dále uvádíme, že tento způsob pro 
nás bude z hlediska vlastní organizace zkoušky náročnější. 
V posledních letech u nás koná písemnou závěrečnou zkoušku 
40–50 žáků, což je počet, který nejsme v současné době 
schopni najednou usadit k počítačům, aby zkoušku složili. 
Naproti tomu, zkoušku v „papírové“ podobě jsme schopni 
uskutečnit v aule školy najednou, s minimálními nároky na 
personální zajištění průběhu této zkoušky. 

Vysvětleno:  
pilotní šetření na více jak 300 školách ukázalo, že školy nemají 
problém tyto písemné zkoušky v jedné třídě iniciovat za sebou pro 
dvě či více skupin žáků vzhledem k počtu PC v učebně. Jelikož je 
písemná zkouška pro každého žáka vygenerována náhodně v daném 
oboru až po zalogování se pod unikátním kódem do aplikace 
Informačního systému, nemůže dojít k problému se zaznamenáním 
správných odpovědí. Ze stejného důvodu není nutné zkoušky konat 
v jednom dni. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - Česká lesnická 
akademie Trutnov využije avizovaného přechodného 
ustanovení a bude do konce školního roku 2019/2020 konat 
závěrečnou zkoušku v písemné podobě. 

Vysvětleno:  
dle přechodného ustanovení je možné konat písemnou zkoušku na 
papíře až do 31. prosince 2020. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

K obecné části - bodu VII - zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se 
stávající text „Hodnocení žáků je anonymní prostřednictví 
aplikace Elektronické zkoušky a nejedná se o osobní nebo 
citlivé údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů“ zrušuje a nahrazuje textem novým, věcně 
odpovídajícím skutečnému obsahu navrhované právní úpravy. 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (DPIA) obsahuje meritorně 
nesprávné hodnocení vztahu k ochraně osobních údajů. 
Nesprávnost posouzení je dána nepřesným používáním 
termínu „anonymní osobní údaj“. Podle zákona o ochraně 
osobních údajů je anonymním údajem pouze a právě takový 
údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJUEA5CN)



Stránka 9 (celkem 14) 

subjektu údajů (§ 4 písm. c)zák. č. 101/2000 Sb.). Nahrazení 
obecně používaných identifikačních údajů - a to jmenných i 
číselných - ad hoc vytvořenými jinými jmennými nebo 
číselnými hodnotami nemá za následek úplnou anonymizaci, 
tj. dosažení stavu, kdy osobní údaj nelze vztáhnout k subjektu 
údajů. Takový postup se označuje jako pseudonymizace, popř. 
používání pseudonymů. Z důvodové zprávy, závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů a z podstaty závěrečné zkoušky vyplývá, 
že žák koná písemnou část závěrečné zkoušky pod 
pseudonymem. Pro úplnost se uvádí, že dostatečná 
pseudonymizace je obecně považována za postup podporující 
a posilující ochranu osobních údajů. 

Ve zvláštní části -  čl. I,  bodu 1 - §  2 odst. 2 slovo - slovo 
„anonymní“ nahrazuje slovem „anonymizované“, popř. jinými 
slovy, které vyjadřují, že hodnocení je prováděno za použití 
kódového pseudonymu. Skutečnost, že pro hodnotitele jsou 
hodnocení žáci subjektivně anonymní, nemůže převážit 
objektivní stav, kdy celé zpracování osobních údajů v kontextu 
aktuálně vykonávané závěrečné zkoušky je z podstaty 
prováděno tak, aby bylo jednoznačně vázáno na žáka jako 
nezpochybnitelně určený subjekt údajů. Dále vizte rovněž 
odůvodnění předchozí připomínky. 

Akceptováno. 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) - v 
textu zprávy je třeba promítnout skutečnost, že žák koná 
písemnou část závěrečné zkoušky pod pseudonymem a že 
zápis jeho hodnocení se zapíše do informačního systému 
jednotných závěrečných zkoušek rovněž buď pod 
pseudonymem, nebo za použití skutečných jmenných údajů 
žáka. Jako u připomínek č. 1 a 2. Slovo „anonnymní“ je ve 
významu „anonymní osobní údaje“ nesprávně použito 
opakovaně - na str. 3, 4 a 7. 

Akceptováno. 
 
  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - v souladu s článkem 
I. Bodem 1 návrhu má první věta § 2 odst. 2 vyhlášky 
s účinností od 1. ledna 2017 znít: „Písemná zkouška se koná 
elektronickou formou podle jednotného zadání závěrečné 

Akceptováno. 
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zkoušky a související zkušební dokumentace8) přidělených 
z informačního systému jednotných závěrečných zkoušek.“. 
Zároveň je v přechodných ustanoveních uvedeno, že 
„písemnou zkoušku závěrečné zkoušky podle § 2 odst. 2 
vyhlášky č. 47/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky může žák konat nejpozději do 31. 
srpna 2020.“ 
Z této konstrukce není vůbec zřejmé, od jakého data mají být 
konány povinně písemné zkoušky elektronickou formou, tedy 
zda již na jaře roku 2017, nebo zda přechodné ustanovení 
směřuje k tomu, že tato forma konání jednotné zkoušky bude 
plošně spuštěna až ve školním roce 2020/2021, či zda má do 
tohoto data být na rozhodnutí žáka, v jaké formě bude 
písemnou zkoušku konat. Uvedené je nezbytné vyjasnit. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - v současné době 
stále probíhá pokusné ověřování vyhlášené MŠMT za účelem 
ověření konání písemné zkoušky na počítači v systému NZZ. 
Toto pokusné ověřování má být ukončeno až 31. 8.2019 s tím, 
že NÚV bude povinen předložit MŠMT do 15. 12. 2019 
závěrečnou zprávu z realizace tohoto pokusného ověřování. 
Z tohoto důvodu považujeme předloženou změnu směřující 
k zavedení povinné elektronické formy konání písemné 
zkoušky za předčasnou, neboť nedošlo k řádnému 
vyhodnocení dopadu této změny z pohledu škol, žáků a 
systému jako celku. 

Vysvětleno:  
pokusné ověřování, které NÚV připravoval na konci loňského školního 
roku, ministerstvo školství nevyhlásilo a přistoupilo k novele vyhlášky 
47/2005 Sb. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - z pohledu škol a 
žáků uvádíme, povinné konání písemné zkoušky na počítačích 
bude znamenat výrazné prodloužení konání této části 
závěrečných zkoušek (rozložení do více dní), a to s ohledem na 
dostupnost počítačů v jednotlivých školách. Stejně tak 
považujeme za nezbytné upozornit na velice rozdílnou 
vybavenost středních škol nezbytnou technikou – což je mimo 
jiné opět předmětem dosud neukončeného pokusného 
ověřování. Vedle toho považujeme za nezbytné upozornit na 
to, že již z dosavadního průběhu pokusného ověřování 

Vysvětleno:  
zkoušku lze rozložit do více dní s ohledem na dostupnost počítačů. 
Bližší podmínky pro žáky se SVP jsou doplněny ve zkušební 
dokumentaci, která se řídí dle § 74 odstavec 3 zákona č. 82/2015. 
Tuto zkušební dokumentaci připravuje a školám zpřístupňuje 
ministerstvo nebo právnická osoba zřízená a pověřená ministerstvem 
zpracováním jednotných zadání závěrečných zkoušek a zkušební 
dokumentace. 
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vyplývá, že s touto formou konání závěrečné zkoušky budou 
mít problémy zejména žáci oborů vzdělání E (ve kterých se 
stále vzdělávají zejména žáci s LMP). 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - za sporné z hlediska 
smysluplnosti a efektivity považujeme tuto formu také u žáků 
jiných forem vzdělávání než denní a žáků zkráceného studia 
k získání středního vzdělání s výučním listem. V těchto 
případech se většinou jedná o dospělé žáky, u nichž jsou 
počítačové kompetence stále ještě nižší. Obáváme se tedy, že 
technická stránka konání písemné zkoušky bude žáky 
„zaměstnávat“ více, než samotný obsah zkoušky, což se může 
projevit negativně a zbytečně projevit na výsledku jejich 
zkoušky. 

Vysvětleno:  
zkouška je uživatelsky velmi komfortní. Žáci se zkouškou jsou 
seznámeni předem a mohou si ji ve škole několikrát „vyzkoušet“.  
Všichni žáci také absolvují dle RVP předmět zaměřený na Informační a 
komunikační technologie, kde získají potřebné dovednosti. Bez těchto 
elementárních dovedností prakticky není možné pohybovat se na trhu 
práce a komunikovat s úřady a bankami. Přesto informační a 
komunikační kompetence žáků budou monitorovány, zvláště pak 
v jiných formách vzdělávání.   

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - na základě výše 
uvedeného požadujeme, aby vyhláška i nadále zachovala 
možnost konání písemné zkoušky závěrečné zkoušky jak 
dosavadním „papírovým“ způsobem, tak elektronickou 
formou, a to na základě rozhodnutí ředitele školy pro 
konkrétní obor vzdělání, formu vzdělávání či typ vzdělávání 
(zkrácené studium k získání středního vzdělání s výučním 
listem). 

Vysvětleno:  
vzhledem ke znění přechodného ustanovení budou mít žáci 
dostatečnou možnost dopředu se na písemnou zkoušku elektronicky 
připravit. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - realizace celé 
písemné části JZZ na PC může narazit na: neschopnost žáků 
zapsat delší souvislý text na PC dostatečně rychle, nezvládají 
matematický zápis při výpočtech. 

Vysvětleno:  
zkouška je uživatelsky velmi komfortní. Žáci se zkouškou jsou 
seznámeni předem a mohou si ji ve škole několikrát „vyzkoušet“.  
Všichni žáci také absolvují dle RVP předmět zaměřený na Informační a 
komunikační technologie, kde získají potřebné dovednosti. Dále žáci 
na více jak 300 školách měli možnost si v pilotním šetření vyzkoušet 
písemnou zkoušku elektronicky ve svém oboru, přičemž bylo 
zaznamenáno, že úspěšnost dosažení splnění písemné zkoušky 
elektronicky je vyšší než při skládání zkoušky písemné. Učitelé 
z pilotního šetření navíc poukazují na skutečnost, že rukou psaný 
projev žáků je na nízké úrovni.  

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - velká část JZZ 
spočívá v dokreslování či přímo zakreslování do výkresů, popř. 
náčrtů. RVP nepředepisuje práci v grafickém programu (není 

Vysvětleno:  
NÚV připravil již v řadě oborů cvičné úlohy zaměřené zejména na 
používání grafického editoru. Tyto úlohy budou školám k dispozici po 
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pro něj časový prostor a ani kompetence žáků), v aplikačních 
programech není stanovena jednotná platforma typů 
programů, které by se měly vyučovat. Žáci nejsou schopni 
během ZZ graficky zakreslovat. Zrušit praktické úlohy 
zakreslování a nahradit je textovými otázkami nebo testem by 
bylo škoda. 

celý školní rok. Dále vzhledem k ověřování grafického editoru, jenž je 
součástí aplikace Informačního systému, na více jak 300 školách bylo 
zjištěno, že žáci nemají problém se v grafickém editoru zorientovat a 
intuitivně úkoly vyřešit. Učitelé také během roku aplikaci s žáky 
procvičují a žáci tak s grafickým editorem problém při písemné 
zkoušce nemají. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - ne každý žák má (i 
v dnešní době) doma k dispozici PC. 

Vysvětleno:  
RVP oborů vzdělání kategorie E a kategorie H obsahuje vzdělávací 
oblast zaměřenou na vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích. Žáci studující obory kategorie E a H jsou seznámeni 
s prací na počítači v rámci předmětů ve vyučované oblasti IKT. Navíc 
z pilotního šetření na více jak 300 školách vyplývá, že žáci měli shodné 
či lepší výsledky z písemné zkoušky elektronicky v porovnání s 
klasickým zápisem na papír. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - během 6 hodin 
práce může dojít k poruše PC, výpadkům proudu apod. – 
vzniknou problémy technického charakteru, škola bude 
omezena počtem PC, zachování předepsaného zasedacího 
pořádku je nerealizovatelné. Návrh: Digitalizovat TEST a 
zpracovávat jej na PC jako oddělenou část ZZ. Zrušit možnost 
výběru ze 3 témat, každému žákovi předem náhodně jedno ze 
tří vybraných témat vygenerovat. To vytisknout a zpracovávat 
ručně (úspora 2/3 papírů). Pro zpětnou vazbu vytvořit 
formulář v informačním systému. Digitalizaci celé písemné 
části JZZ nedoporučujeme! 

Vysvětleno:  
písemná zkouška trvá dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. nejdéle 240 minut. 
Je ověřeno již několikrát, že se při poruše PC, výpadku počítačové sítě 
nebo výpadku proudu, po jejich obnovení žákům otevře aplikace na 
tom místě, kde přestali pracovat. Žáci tak mohou pracovat dále a 
písemnou zkoušku dokončit. 

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - po zkušenosti 
z pilotáže písemné zkoušky ZZ konané elektronickou formou H 
oborů (např. kadeřník, cukrář…) je součástí odborných 
předmětů výtvarná výchova a odborné kreslení. V nabízené 
elektronické formě nelze zpracovat zadané úkoly. Kreslení 
myší je naprosto nedostatečné. Při realizaci kreslících úloh je 
možné využít kreslících desek připojitelných přes USB nebo 
jiného dotykového zařízení. 

Vysvětleno:  
na základě testování byly úkoly na kreslení z písemné zkoušky oborů 
kadeřník a cukrář vyjmuty a přesunuty do SOP. Pro upřesnění – u 
oborů kadeřník či cukrář se nejedná o odborné kreslení, které grafický 
editor zvládne, ale o umělecké návrhy. Dovolujeme si však 
poznamenat, že i v oboru cukrář byli žáci v pilotním ověřování nadšeni 
z práce v editoru a jeho možností.  

K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - organizačně nelze 
zajistit v jednom dni pro všechny žáky třetích ročníků víc 

Vysvětleno:  
školy v pilotním ověřování nezaznamenaly problém s rozložením 
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počítačových učeben, než škola disponuje. Bylo by třeba 
rozložit PZZ do více dní. 

zkoušky na jeden či více dní, nikdy nedošlo k takové časové proluce, 
aby nebyla dodržena vyhláška č. 47/2005 Sb. Písemnou zkoušku 
závěrečné zkoušky lze realizovat ve více dnech podle organizačních 
možností školy. 

Hlavní město Praha K čl. I odst. 1 (§ 2 odst. 2) - v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme za slovo 
„dokumentace“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“. 

Vysvětleno:  
vzhledem k vypuštění poznámky pod čarou se jeví již jako nadbytečné 
doplnit „ podle jiného právního předpisu“. 

Kraj Vysočina K Čl. I bodu 2 - návrh vyhlášky předpokládá § 6 na konci 
odstavce 7 doplnit větou „Zápis 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 
žákem.“ 
Z hlediska systematiky a přehlednosti vyhlášky navrhujeme 
tuto větu na místo § 6 odstavce 7 zapracovat do § 4, který 
upravuje klasifikaci a hodnocení závěrečné zkoušky.  
Za vhodnou dále nepovažujeme formulaci „Zápis hodnocení 
žáka … se zapíše …“.  
S ohledem na výše uvedené navrhujeme v § 4 za odstavec 5 
vložit nový odstavec 6 ve znění:  
„(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 žákem.“ 

Akceptováno. 

K důvodové zprávě - navrhujeme doplnit důvodovou zprávu v 
části „Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů“. 
Důvodová zpráva se vyjadřuje pouze ke způsobu hodnocení 
žáků prostřednictvím aplikace Elektronické zkoušky, které 
bude anonymní. Z hlediska ochrany osobních údajů však 
postrádáme vyjádření k 2. cíli, který navrhovaná úprava 
sleduje, tedy k zavedení zpětné vazby ministerstvu o 
výsledcích žáků konajících závěrečné zkoušky (centrální sběr 
dat, který by umožnily monitorovat a dále analyzovat výsledky 
žáků ze závěrečných zkoušek). V tomto směru navrhujeme 

Vysvětleno:  
údaje o výsledcích žáků budou ministerstvu zasílány prostřednictvím 
Informačního systému závěrečné zkoušky, kterou spravuje pověřená 
osoba - NÚV. Tyto údaje budou zasílány podle pokynů NÚV 
ministerstvu v anonymizované podobě (ministerstvo nemůže 
dohledat k výsledkům konkrétního žáka). Výsledky budou zaslány 
pouze pro účely monitorování výsledků žáků a jejich úspěšnosti 
u závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech. 
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důvodovou zprávu doplnit. 

Ústecký kraj K návrhu novely vyhlášky č. 47/2005 Sb. - předkládaný 
materiál včetně závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) obsahuje 3 variantní řešení – variantu nulovou, 
variantu 1 a variantu 2. Ústecký kraj preferuje a doporučuje 
variantu 1. 

Akceptováno. Ústecký kraj je v souladu s MŠMT. 

 

 

V Praze 29. července 2017 

Vypracovala: Mgr. Monika Kadrnožková, ministerský rada, oddělení 231 Podpis: 
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