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IV. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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. 

1.2 Definice problému 

V souvislosti se zavedením elektronického konání písemné zkoušky, jež je součástí závěrečné 
zkoušky, je nutná úprava vyhlášky č. 47/2005 Sb., která v současné době neumožňuje vykonat žákům 
písemnou zkoušku elektronickou formou.  

Vyhláška č. 47/2005 Sb. dále nezajišťuje poskytování zpětné vazby o výsledcích žáků ze závěrečných 
zkoušek. V současné době tedy chybí centrální sběr dat, který by umožnily monitorovat a dále 
analyzovat výsledky žáků ze závěrečných zkoušek. 

Hlavními cíli předkládané novely je tedy: 

1) umožnit žákům konat písemnou zkoušku, jež je součástí závěrečné zkoušky, elektronicky;  

2) zavést poskytování zpětné vazby ministerstvu o výsledcích žáků konajících závěrečné zkoušky. 

1.3 Popis současného stavu v dané oblasti 

Písemná zkouška 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. ministerstvo nebo právnická osoba 
zřízená a pověřená ministerstvem zpracováním jednotných zadání závěrečných zkoušek a zkušební 
dokumentace připravuje a zveřejňuje prostřednictvím Informačního systému jednotných závěrečných 
zkoušek témata, otázky, úkoly a další podklady pro závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání 
s výučním listem.1 Realizace závěrečných zkoušek je plně v režii školy - za průběh závěrečných 
zkoušek odpovídá ředitel školy, v jeho kompetenci je zajistit organizaci zkoušek, jejich přípravu 
i vyhodnocení.   

Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v účinném znění stanoví ředitel pro písemnou zkoušku 
nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno zvolí. Tato témata jsou žákům ve škole vytištěna z aplikace 
Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek na papír. Žáci si vybírají jedno téma 
a písemnou formou uskutečňují písemnou zkoušku. Jedná se tedy o tisk 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). Tento způsob je neekonomický a neefektivní, zvláště ve spojení 
s náklady školy na samotný tisk témat, přípravu témat a vyhodnocení. 

                                                

1 Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem je imanentní součástí odborného vzdělávání a je proto vyvíjena 
v Národním ústavu pro vzdělávání.  Je založena na jednotném zadání pro každý obor středního vzdělání s výučním listem 
kategorie H a kategorie E (celkem 120 oborů vzdělání). Cílem je posílit srovnatelnost závěrečné zkoušky v daném oboru 
a jasně stanovit, které kompetence jsou pro výkon příslušné profese nezbytné a lze je při závěrečné zkoušce ověřit. Přípravu 
témat jednotného zadání mají na starosti renomovaní učitelé odborných škol, kteří kladou důraz na aplikaci odborné teorie 
v prakticky koncipovaných úkolech a otázkách a současně zohledňují reálné vzdělávací potřeby žáků učebních oborů. Každé 
téma posuzují a schvalují odborníci z praxe. Cílem je propojit obsah závěrečné zkoušky s aktuálními potřebami vývoje 
v profesi a kvalifikačními požadavky příslušné odborné kvalifikace. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAFQHRAFY)



2 
 

Poskytování výsledků žáků ze závěrečné zkoušky 

Poskytování zpětných výsledků žáků ze závěrečné zkoušky funguje na dobrovolné bázi škol, a tudíž 
není k dispozici souhrnné hodnocení výsledků závěrečných zkoušek ze všech škol. 

1.4 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. ukládá středním školám 
využívat u závěrečných zkoušek jednotná zadání a související zkušební dokumentaci, kterou školám 
zpřístupňuje ministerstvo nebo jím pověřená právnická osoba. 

Organizace závěrečné zkoušky je upravena vyhláškou č. 47/2005 Sb.:  

1) současná právní úprava písemné zkoušky explicitně neobsahuje skládání písemné zkoušky 
elektronicky; 

2) současná právní úprava neobsahuje zajištění škol odevzdávat výsledky žáků ze závěrečných 
zkoušek. 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

Úprava se dotkne právnických osob vykonávajících činnost školy s oborem středního vzdělání 
s výučním listem, ředitelů těchto škol, žáků v těchto školách a předsedů zkušebních komisí. 

1.6 Popis cílového stavu 

Přijetím nové právní úpravy bude naplněno ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona ve spojení se 
zmocněním v § 76 školského zákona: 

1) školy budou realizovat písemnou zkoušku elektronicky ve všech oborech vzdělání s výučním 
listem nejpozději od 1. září 2020; 

2) právnická osoba zřízená a pověřená ministerstvem bude sbírat data o výsledcích žáků 
ze závěrečných zkoušek pro souhrnné vyhodnocení. 

1.7 Zhodnocení rizika 

Absence úpravy vyhlášky č. 47/2005 Sb.: 

1) znemožnění plynulého vývoje systému závěrečných zkoušek, který je úspěšně ověřen v praxi 
a kladně přijímán školami; 

2) znemožnění anonymního hodnocení otevřených otázek písemné zkoušky hodnotitelem;  

3) možnost rizika úniku zkušebního tajemství při tisku zadání písemné zkoušky na papír; 

4) absence centrálně evidovaného sběru výsledků závěrečných zkoušek. Stát (ministerstvo) 
nebude mít k dispozici údaje o výsledcích vzdělávání žáků.2 

                                                
2 Viz zprávu ČŠI z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání konané v řádném termínu roku 2016: 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Zprava-z-kontroly-prubehu-zaverec  
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2. Návrhy variant řešení 

2.1 Hlediska vymezení variant 

Návrh vyhlášky obsahuje dvě upravené oblasti: 

1) skládání písemné zkoušky, která je součástí závěrečné zkoušky, elektronicky; 

2) získání zpětné vazby o výsledcích žáků ze závěrečných zkoušek pro souhrnné vyhodnocení. 

 2.2 Skládání písemné zkoušky, která je součástí závěrečné zkoušky, elektronicky 

Varianta nulová 

Varianta nulová znamená, že skládání písemné zkoušky zůstane beze změny tak, jak je popsáno výše, 
tj. žáci nebudou mít možnost skládat písemnou zkoušku elektronicky. Školy budou i nadále tisknout 
tři témata pro každého žáka konajícího závěrečnou zkoušku a v důsledku toho zvyšovat své náklady. 
Učitelé budou připravovat písemnou zkoušku neefektivním způsobem a vyhodnocovat písemnou 
zkouškou neanonymním způsobem. Možnosti unikátně vytvořené aplikace Elektronická zkouška 
Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek zůstanou nevyužity. 

Varianta 1 

Školy budou realizovat písemnou zkoušku elektronicky. V přechodném období do školního roku 
2019/2020 mohou písemnou zkoušku zajistit jako dosud: v Informačním systému jednotných 
závěrečných zkoušek vygenerují z banky úkolů témata a pro žáky je připraví v papírové podobě. Školy 
využitím aplikace Elektronické zkoušky sníží své náklady na přípravu závěrečné zkoušky a zefektivní 
jejich přípravu a samotné vyhodnocení. Na rozdíl od písemné zkoušky konané formou na papír zde 
nemůže dojít k úniku zkušebního tajemství, neboť se téma žákovi vygeneruje z banky úkolů 
na začátku zkoušky. Významným přínosem je také anonymní hodnocení žáků prostřednictvím 
aplikace Elektronické zkoušky, které je na rozdíl do písemné zkoušky formou na papír objektivní 
a nestranné. 

Na jaře roku 2016 byla aplikace Elektronická zkouška zpřístupněna všem školám, které vyučují obory 
vzdělání, pro něž byla připravena banka úkolů (29 oborů). Celkem 28 škol pak v červnu 2016 aplikaci 
využilo u závěrečných zkoušek.3  

Počet oborů vzdělání, které jsou připraveny pro elektronickou formu, postupně roste.4 Všechny 
obory vzdělání (cca 120) budou připraveny do konce roku 2019. Průběh elektronické zkoušky 
ve škole: 

1. Škola připraví seznam žáků buď přímo vyplněním do systému, nebo importem ze souboru 
vytvořeném v systému pro evidenci žáků např. Bakalář. Za seznam žáků a rozsazení žáků 
v učebně nebo v učebnách odpovídá ředitel školy nebo jeho zástupce. 

                                                

3 Aplikace byla ověřena na cca 300 školách, v průběhu ověřování se vyřešila funkčnost v nejrůznějších typech školních sítí 
a jejich nastavení. Systém je nastaven tak, že při obnově výpadku serveru, žákovských počítačů a celkově elektrického 
proudu se žákům po přihlášení objeví poslední úkol řešený před výpadkem. Zkoušku lze přerušit na libovolně dlouhou dobu 
a opět zahájit. Škola může aplikaci provozovat v jedné učebně, kde při jedné zkoušce může vyzkoušet žáky z více oborů, 
jinou možností je samostatný provoz v každé učebně. Při dostatku počítačů se může připojit celá škola k centrálnímu 
serveru, na kterém je aplikace provozována.  Vzhledem k tomu, že každému žákovi se při zahájení zkoušky vygeneruje 
individuální téma, lze žáky rozdělit do více termínů zkoušek. Žákům se generují témata náhodně při dodržení rozsahu bodů 
za téma a za jednotlivé oblasti, které zastupují předměty nebo dovednosti. 

4 Jednotná zadání musí být pro účely aplikace Elektronické zkoušky transformována. Témata jsou logicky rozdělena na 
menší oblasti, které jsou naplněny otevřenými úkoly a testovými otázkami. Pro každý obor tak vznikne banka úkolů, která 
dává možnost mnoha různých kombinací. Díky tomu lze téma pro každého žáka vygenerovat bezprostředně před zkouškou, 
takže se jeho obsah nemůže předčasně vyzradit. V bance jsou obsažena také vzorová řešení úkolů, která učitelům pomáhají 
při hodnocení výkonu žáků. 
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2. Systém přidělí každému žákovi jednoznačný kód, kterým se přihlásí do systému. 

3. Zkoušku zahájí pověřený zástupce školy jako správce zkoušky. 

4. Žáci řeší jednotlivé úkoly, odpovídají na otázky, zakreslují schémata, dokreslují (kótují) 
výkresy, provádějí výpočty. Zkoušku ukončí žák nebo je ukončena automaticky po uplynutí 
240 minut.  

5. Správce sítě dané školy na pokyn ředitele zavede do stažené aplikace Informačního systému 
jednotných závěrečných zkoušek hodnotitele a nastaví jim přístupové údaje, hodnotitelé 
(učitelé) obvykle hodnotí oblasti podle svých předmětů. 

6. Hodnocení je anonymní, hodnotitel nevidí jména žáků, ale pouze jejich odpovědi. 
Při hodnocení otevřených testových otázek může využít vzorová řešení úkolů.  Hodnocení 
není časově omezeno a obvykle probíhá v neveřejných částech školních sítí. Uzavřené testové 
úlohy jsou vyhodnoceny elektronicky.  

7. Po skončení hodnocení je v aplikaci uložen záznam o zkoušce každého žáka, obsahující 
pro každý úkol žákovu odpověď, přidělené body hodnotitelem, popř. jeho komentář. 

8. V případě oborů, kde je součástí zkoušky test, je záznam žáka doplněn o vyhodnocení testu 
s barevným označením chybné a správné odpovědi. 

9. Záznam žáka obsahuje i převod na známku za písemnou zkoušku.  

10. Záznamy žáka jsou trvale uchovány v archivované aplikaci a kdykoliv je možno je vytisknout 
nebo převést do pdf. 

Informační systém jednotných závěrečných zkoušek 

Na základě ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a ve spojení se 
zmocněním v § 76 školského zákona 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. Pověřenou právnickou osobou ministerstvem je Národní ústav 
vzdělávání, který prostřednictvím Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek 
zpřístupňuje školám jednotná zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  

Na základě zmocnění stanoveném § 76 školského zákona 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. Dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. probíhá 
písemná zkouška elektronicky prostřednictvím Informačního systému jednotných závěrečných 
zkoušek, který z pověření ministerstva spravuje Národní ústav vzdělávání. 

Varianta 2 

Žák vykoná písemnou zkoušku písemnou formou pomocí vytištěného tématu vygenerovaného 
z Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. Tento způsob nesníží náklady spojené 
s tiskem písemné zkoušky na papír a nezefektivní hodnocení písemné zkoušky.  Žáci nebudou 
hodnoceni anonymně a učitelé budou hodnotit jak uzavřené, tak otevřené otázky písemné zkoušky. 
V této variantě nebude plnohodnotně využita aplikace Elektronická zkouška Informačního systému 
jednotných závěrečných zkoušek. Riziko této varianty dále spočívá v možnosti vytištění jedné varianty 
vygenerovaného tématu pro více žáků, čímž by mohlo dojít k „opisování“ či porušení zadávacího 
tajemství. 

Přínos této varianty proti nulové variantě je, že školy nebudou muset tisknout tři témata pro každého 
žáka konajícího závěrečnou zkoušku, ale „jen“ jedno vygenerované téma pro každého žáka, kterému 
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bude téma přiděleno ředitelem školy. Nebude se tedy jednat o tisk 1 800 až 2 700 stran kopií jako 
ve variantě 0, ale o tisk 600 až 900 stran (u průměrné školy se 60 žáky u závěrečné zkoušky).     

2.3 Zpětná vazba o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek 

Varianta nulová 

Varianta nulová znamená, že zůstane zachováno dobrovolné poskytování zpětné vazby o výsledcích 
žáků u závěrečných zkoušek. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků nadále nebudou 
k dispozici.  

Varianta 1 

Školy vyplní do Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek výsledek (známku) žáka 
z písemné, praktické a ústní zkoušky. Identifikačním údajem žáka bude 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.   

Informační systém jednotných závěrečných zkoušek 

Na základě ustanovení § 74 odst. 3 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. ve spojení se 
zmocněním v § 76 školského zákona, škola využívá jednotných zadání a související zkušební 
dokumentace. Jednotná zadání závěrečné zkoušky a zkušební dokumentace je součástí Informačního 
systému jednotných závěrečných zkoušek, které zpravuje na základě pověření ministerstva Národní 
ústav vzdělávání. Součást zkušební dokumentace tvoří také zaznamenávání výsledků žáků 
ze závěrečné zkoušky prostřednictvím Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. 

Varianta 2 

Ředitelem pověřená osoba zapíše výsledky žáků ze závěrečné zkoušky do papírového formuláře 
vytištěného z Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. Tento formulář poté zašle 
Národnímu ústavu vzdělávání, kde budou výsledky žáků archivovány a využity k analýze výsledků 
žáků ze závěrečné zkoušky. Tato varianta zvýší ekonomické náklady spojené s tiskem formuláře 
a jeho následným zasláním poštou. Zároveň nebude efektivně využit elektronický systém jednotných 
závěrečných zkoušek, protože data z papírových formulářů budou muset být přepsána 
do elektronické podoby. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Finanční náklady státního rozpočtu spojené s přijetím této vyhlášky jsou pokryty v rámci limitů 
finančních prostředků kapitoly 333.  

3.2 Náklady  

1) Skládání písemné zkoušky, která je součástí závěrečné zkoušky, elektronicky 

Varianta nulová 

Varianta nulová má ekonomický dopad na školu z důvodu tisku tří témat pro každého žáka 
skládajícího závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání. 

Varianta 1 

Varianta 1 nemá ekonomický dopad na školu. 
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Varianta 2 

Varianta 2 má ekonomický dopad na školu v podobě tisku jednoho tématu pro každého žáka 
skládajícího závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání. 

2) Zpětná vazba o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek 

Varianta nulová 

Varianta 1 nemá ekonomický dopad na školu. 

Varianta 1 

Varianta 1 nemá ekonomický dopad na školu. 

Varianta 2 

Varianta 2 má ekonomický dopad na školu v podobě tisku formuláře a jeho následného zaslání 
poštou. 

 

3.3 Přínosy 

Písemná zkouška elektronicky 

Závěrečné zkoušky se díky využití informačních technologií stanou velmi moderním evaluačním 
nástrojem. 

V současné době písemná zkouška probíhá tak, že žáci obdrží zadání, které sestává z úkolů a otázek, 
v papírové podobě, řešení provádějí rovněž na papíře. Stejné je to u písemných zkoušek maturitní 
zkoušky. Přitom ve výuce se již zcela běžně využívají počítače a žáci se učí pracovat s počítačovými 
programy používanými v praxi. S využitím počítačů u závěrečné zkoušky bude možné uplatnit výhody 
elektronické zkoušky, popsané dále. 

Zjednoduší se příprava na zkoušku a dojde k úspoře nákladů na kopírování. 

V současné době ředitel školy vybere z nabídky témat v Informačním systému jednotných 
závěrečných zkoušek nejméně 3 témata, ze kterých si žáci jedno téma vyberou. Rozsah vytištěného 
tématu se pohybuje nejčastěji mezi 10 až 15 stranami. Pro průměrnou školu se 60 žáky u závěrečné 
zkoušky to znamená vytvoření 1 800 až 2 700 stran kopií.   

V případě písemné zkoušky na počítači k žádnému kopírování nedochází. Každému žákovi se 
vygeneruje z banky úkolů jedno téma srovnatelné obtížnosti (tj. se stejným počtem dosažitelných 
bodů). 

 

Tím, že se žákovi téma vygeneruje z banky úkolů na začátku zkoušky, nedojde k úniku zkušebního 
tajemství. 

V případě písemné zkoušky na papíře musí škola s předstihem vybrat, vytisknout a uložit témata 
k písemné zkoušce. Za bezpečnost jednotných zadání odpovídá ředitel školy, který proto ve škole 
vytváří náležité podmínky, zmocňuje oprávněné osoby pro práci v Informačním systému, vede 
bezpečnostní protokol o nakládání s jednotným zadáním atp. 

Při tisku jednotného zadání je třeba vyloučit přítomnost neoprávněných osob. Oprávněné osoby 
vytištěné zadání uloží do krabic nebo jiných vhodných neprůhledných obalů, které se následně 
zapečetí a uzamknou do skříně. Na začátku zkušebního dne oprávněná osoba zkontroluje 
neporušenost pečetí a odebere výtisky s jednotným zadáním. Nadbytečné výtisky je nutno zničit 
ve skartovacím stroji nebo zlikvidovat způsobem, který brání jejich přečtení neoprávněnými osobami.  
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Všechna tato opatření v případě písemné zkoušky na počítači odpadají. Elektronická banka úkolů 
dává možnost mnoha různých kombinací. Díky tomu lze téma pro každého žáka vygenerovat 
bezprostředně před zkouškou, takže se jeho obsah nemůže předčasně vyzradit.  

Hodnocení je anonymní, takže se zvýší jeho objektivita. 

Hodnocení probíhá po jednotlivých úkolech, ke kterým jsou pod kódem přiřazena řešení žáků. 
Hodnotitel (učitel) přiděluje body a dává komentář ke svému hodnocení. Při hodnocení odpovědí 
žáků si může otevřít vzorové řešení. U každého hodnoceného úkolu jsou uvedena dvě čísla oddělená 
lomítkem. První z nich ukazuje hodnotiteli počet ohodnocených odpovědí na daný úkol, druhé počet 
všech odpovědí.  

Elektronický výstup učitelům ulehčí hodnocení odpovědí žáků. 

V elektronické bance úkolů jsou obsažena také vzorová řešení úkolů, která učitelům pomáhají 
při hodnocení výkonu žáků. Učitel přiděluje body k jednotlivým řešením a systém kontroluje rozsah 
bodového hodnocení. Zápis bodů se ukládá na server. Při znovuotevření systému se systém 
automaticky nastaví hodnotiteli na první neohodnocenou odpověď v dané oblasti. 

Správce zkouškového serveru (správce zkoušky) může sledovat průběh hodnocení a zároveň přepočet 
na známku. Uzavřené otázky testu hodnotí informační systém podle klíče správných řešení. 
Po skončení hodnocení je pro každého žáka k dispozici záznam z elektronické písemné závěrečné 
zkoušky. 

Žákům, kteří mají problémy s psaným projevem (zejm. žáci se specifickými poruchami učení 
a chování), elektronická forma vyhovuje lépe.  

Učitelé často 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.  

Zpětná vazba o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek 

Výsledky žáků u závěrečných zkoušek podle jednotného zadání budou centrálně evidovány. Stát 
(ministerstvo) bude mít k dispozici údaje o výsledcích žáků: 

1) počet žáků, kteří v daném termínu skládali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, 
podle oborů vzdělání; 

2) výsledky žáků z písemné, praktické a ústní zkoušky, podle oborů vzdělání. 

Informační systém jednotných závěrečných zkoušek je doplněn o zpětnou vazbu ze škol. Školy mohou 
vyplňovat výsledky žáků a hodnocení obsahu témat.  Při zápisu výsledků žáků škola pro každého žáka 
vybere ze seznamu témat téma, které si žák zvolil pro písemnou a vylosoval pro praktickou a ústní 
zkoušku a k tématu přiřadí známku, kterou žák obdržel v jednotlivých zkouškách.  Kolonky spojené se 
jménem žáka jsou nepovinné údaje, škola je nemusí vyplňovat nebo může z důvodu anonymity 
a přehlednosti vyplnit pouze žák 01, žák 02 atd. Informační systém je tedy připraven na zápis 
výsledků žáků u závěrečných zkoušek, ale vzhledem k tomu, že vyplňování údajů je nepovinné, 
poskytuje je přibližně 50 % škol. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

1. Písemná zkouška elektronicky 

Varianta 0 

Při zachování skládání písemné zkoušky papírovou formou nedojde ke snížení finančních nákladů 
spojených s tiskem tří témat, ze kterých si žáci posléze jedno vybírají. Zároveň nebude efektivně 
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využita aplikace Elektronická zkouška Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek, která 
umožňuje žákům písemnou zkoušku vykonat elektronicky a zefektivňuje hodnocení písemné zkoušky. 

Varianta 1 

Předkládaná vyhláška stanovuje v souladu se zmocněním obsaženým v zákoně č. 82/2015 Sb., 
že zadání a zkušební dokumentaci připravuje a školám zpřístupňuje ministerstvo nebo právnická 
osoba zřízená a pověřená ministerstvem zpracováním jednotných zadání závěrečných zkoušek 
a zkušební dokumentace. Navržený právní předpis stanovuje stejné podmínky pro všechny střední 
školy ukončující vzdělávání závěrečnou zkouškou. 

Školy využitím písemné zkoušky elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronické zkoušky sníží své 
náklady na přípravu této části závěrečné zkoušky a zefektivní přípravu, průběh a samotné 
vyhodnocení písemné zkoušky. Na rozdíl od písemné zkoušky konané formou na papír zde nemůže 
dojít k úniku zkušebního tajemství, neboť se téma žákovi vygeneruje z banky úkolů na začátku 
zkoušky. Významným přínosem je také anonymní hodnocení žáků prostřednictvím aplikace 
Elektronické zkoušky, které je na rozdíl od písemné zkoušky formou na papír objektivní a nestranné. 

Možnost realizovat písemnou zkoušku elektronicky si nevyžádá žádné finanční nároky 
na ministerstvo.  

Varianta 2 

V této variantě nebude zcela využita aplikace Elektronická zkouška Informačního systému jednotných 
závěrečných zkoušek, protože téma vygenerované z této aplikace bude vytištěno a zpracováno 
písemnou formou. Finanční náklady spojené s tiskem nebudou zcela eliminovány a nedojde ani 
k efektivnímu využití Elektronické zkoušky při hodnocení písemné zkoušky. 

2. Zpětná vazba o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek 

Varianta 0 

Při zachování dobrovolného poskytování zpětné vazby o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek 
nebudou zajištěny souhrnné údaje o výsledcích žáků. Tato varianta nevyžaduje žádné finanční 
nároky. 

Varianta 1 

Zajištění poskytování zpětné vazby o výsledcích žáků u závěrečných zkoušek nevyžaduje žádné 
finanční nároky. Ředitelé poskytnou výsledky žáků ze závěrečných zkoušek Národnímu ústavu 
vzdělávání prostřednictvím Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. Výsledky žáků ze 
závěrečných zkoušek budou centrálně evidovány.  

Varianta 2 

V této variantě bude zajištěn sběr dat o výsledcích žáků ze závěrečných zkoušek. Z ekonomického 
hlediska dojde k navýšení finančních nároků týkajících se tisku formuláře, jeho zaslání poštou 
Národnímu ústavu vzdělávání a převedení dat do elektronické podoby. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Z výše uvedeného je zřejmé, že je potřebné přijmout předložený návrh vyhlášky, tj. variantu 1. 
Na základě této vyhlášky lze v oborech vzdělání kategorie H a kategorie E vykonávat písemnou 
zkoušku, jež je součástí závěrečných zkoušek, elektronicky. Dle přechodného ustanovení navržené 
vyhlášky lze do roku 2019/2020 využívat obě varianty (písemně a elektronicky) při skládání 
závěrečných zkoušek. Dále budou školy informovat ministerstvo nebo právnickou osobu zřízenou 
a pověřenou ministerstvem o výsledcích žáků ze všech částí závěrečných zkoušek, čímž bude 
zajištěna centrální evidence dat. Navržený právní předpis definuje pojetí a průběh závěrečných 
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zkoušek a stanovuje zajištění centrálního sběru dat o výsledcích ze závěrečných zkoušek. Proto se 
navrhuje přijmout varianty I.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  

Implementaci právní úpravy bude zajišťovat ministerstvo ve spolupráci s  právnickou osobou zřízenou 
a pověřenou ministerstvem. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti se bude odvíjet především z využívání Informačního systému jednotných 
závěrečných zkoušek, z konání písemné zkoušky elektronicky a z administrace výsledků žáků 
ze závěrečných zkoušek do Informačního systému jednotných závěrečných zkoušek. 

7. Konzultace  

Návrh vyhlášky byl konzultován s odborníky Národního ústavu pro vzdělávání z referátu pro kvalitu 
a hodnocení ve vzdělávání, kteří zajišťují závěrečné zkoušky v učebních oborech v souladu s novelou 
školského zákona č. 82/2015 Sb.  

8. Kontakt na osobu, která provedla hodnocení RIA 

Mgr. Monika Kadrnožková 

odbor vzdělávací soustavy 

telefon: +420 234 811 619 

e-mail: monika.kadrnozkova@msmt.cz   
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