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 IV.  

PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

(…….) 

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 

§ 2 

(1) Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním 
období. 

(2) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 
10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. 

(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní 
zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky 
společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) 
konají v období od 2. května do 15. května. Písemnou práci je možné konat i v dřívějším 
termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané 
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné 
části“) se konají od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů 
a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo4) nejpozději do 1. září 
školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů  
a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 15. ledna 
školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají  
v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen 
„písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají 
nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou 
zkoušku konat i v dřívějším termínu. 

(5) V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části 
maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části  
v období od 11. 1. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných 
prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo4) nejpozději do 1. února před 
konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí 
ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  

(6) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají 
v období od 1. září do 20. září. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné 
praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu. 

(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných 
a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich 
konáním v souladu s odstavci 3 až 6, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním 
schématem. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny 
povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní 
zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební 
období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny podle věty první stanoví 
ředitel školy v souladu s odstavci 3 až 6 tak, aby se nepřekrývaly s jednotným 
zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků. 
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§ 3 

(1) Didaktické testy a písemné práce se zahajují vždy ve stejnou dobu podle jednotného 
zkušebního schématu. 

(2) Termíny podle § 2 odst. 3 až 7 jsou platné i pro vykonání opravné a náhradní zkoušky. 

(…….) 

ČÁST DRUHÁ 
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Zkouška z českého jazyka a literatury 

§ 5 

(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 70 minut. 

(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 110 minut. 
Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.  

(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání 
a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 
samostatně číslovaných zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 
minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž 
zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit zvolí a do záznamového archu 
zapíše jeho číslo. 

(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje 
doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce  
z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít 
překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

(…….) 

§ 9 

Zkouška z matematiky 

Didaktický test z matematiky trvá 105 minut. Žákovi, který je žákem podle § 20 

odst. 4 věty třetí školského zákona, se na jeho žádost umožňuje při konání 

didaktického testu použít překladový slovník. 

 (…….) 

§ 13 

(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného zkušebního 
schématu od žáků vyplněné záznamové archy spolu s prezenční listinou a zadáním zkoušky, 
překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a zadání zkoušky do bezpečnostních 
obálek a o uložení provede záznam do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní 
obálky neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí jejich předání v záznamu  
o předání.  

(2) Komisař převede záznamové archy písemných prací do elektronické podoby 
a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra. Komisař předá 
záznamové archy řediteli školy. 

(3) Komisař převede záznamové archy didaktických testů do elektronické podoby 
a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra. 

(4) Po ukončení didaktických testů předá komisař řediteli bezpečnostní obálky se 
zadáním didaktických testů. Oba potvrdí předání v záznamu o předání. Ředitel školy po 
ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní schránky Centru 
způsobem stanoveným Centrem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB26KFRUS)



30 

 

(5) Záznamové archy didaktických testů a písemných prací se ukládají ve škole 
způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů.11) Skartační lhůta činí 5 let.  

 (1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného 
zkušebního schématu od žáků vyplněné záznamové archy didaktických testů nebo 
písemných prací spolu s prezenční listinou, překontroluje jejich úplnost, uloží 
záznamové archy a prezenční listinu do bezpečnostní obálky a o uložení provede 
záznam do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálku 
neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí předání v záznamu o předání.  

(2) Komisař převede záznamové archy a prezenční listiny do elektronické podoby 
a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra; poté komisař 
předá záznamové archy a prezenční listiny řediteli školy, oba předání potvrdí 
v záznamu o předání. 

(3) Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání 
bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem. 

(4) Záznamové archy se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem  
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11) Skartační lhůta činí  
5 let.  

(…….) 

§ 15 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

(1) Zadání maturitní práce obsahuje 

a) téma maturitní práce, 

b) termín odevzdání maturitní práce, 

c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce, 

d) kritéria hodnocení maturitní práce, 

e) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a 

f) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude 
zpracovávat několik žáků společně.  

(2) Zadání maturitní práce podle odstavce 1 určí ředitel školy s dostatečným časovým 
předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však 
4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Žák má na vypracování maturitní práce 
lhůtu nejméně jeden měsíc. Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce 
zvolí v termínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma 
nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může 
zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou žáci hodnoceni 
jednotlivě.  

(3) Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní 
zkoušku. 

(4) Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí 
vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce 
stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická 
osoba, která není v základním pracovněprávním vztahu12) k právnické osobě vykonávající 
činnost školy (dále jen „škola“) a která působí nebo působila v oblasti související s tématem 
maturitní práce. 
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(5) Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní 
práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní 
před termínem obhajoby maturitní práce.  

(6) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce 
trvá nejdéle 30 minut nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání obhajoby 
maturitní práce stanoví ředitel školy.  

(7) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 
písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání 
maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání 
maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) 
bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, 
posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. 

(…….) 
ČÁST ČTVRTÁ 

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM 
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

§ 20  

(1) Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje 
uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Žáci s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do kategorií  
a skupin podle věty první zařazeni na základě doporučení školského poradenského 
zařízení. Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.  

(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná 
maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 
k této vyhlášce. Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3. Uzpůsobení podmínek 
pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní  
i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.    

(3) Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4. Doporučení je 
zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. Doporučení 
obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu 
znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet 
kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických 
služeb nebo odlišností hodnocení. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 3a k této 
vyhlášce. 

(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení 
vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. 
V případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky se specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a 
skupiny SPUO-1 podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1) trvá kratší dobu 
než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní 
zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným 
školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky 
pro žáky se znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

(5) Pro účely této vyhlášky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky dělí do kategorií a skupin uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Žáci 
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do jednotlivých 
skupin zařazeni na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je 
platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.  
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(6) (5) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají 
podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, 
obsahové a formální úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení, použití 
kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci, 
u žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3 a přepis řešení zkoušek do 
záznamových archů. Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3 k této 
vyhlášce.   

(7) (6) Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami 
podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději jeden 
měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech 
uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez zbytečného odkladu. Ředitel školy 
informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře  
a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením 
podmínek.   

(8) (7) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím 
projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem. 

(…….) 

ČÁST ŠESTÁ 
HODNOCENÍ ZKOUŠEK 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

§ 22 

(1) Ministerstvo4) zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části 
maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.  

(2)  Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní 
Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním 
období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. 
Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.  
V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků 
didaktických testů. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy 
prostřednictvím informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test. 

 (3) Písemné práce obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru 
prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum 
zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období nejpozději poslední pracovní 
den před začátkem konání ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději však 
do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění 
hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy do 10 pracovních dnů od konání 
příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Pro jarní zkušební období 
předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra konkrétní termíny 
konání ústní zkoušky společné části příslušného žáka z českého jazyka a literatury  
a z cizího jazyka do 30. dubna.   

(4) Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. 
Termíny zahájení ústních zkoušek v příslušných třídách sdělí ředitel školy Centru 
prostřednictvím jeho informačního systému do zahájení písemných prací. 

(5) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk 
a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek 
v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné 
části do protokolu podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené 
na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební 
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maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. 
Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra 
prostřednictvím informačního systému Centra.  

(…….) 

ČÁST SEDMÁ 
PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ DOKUMENTY 

§ 26a 

(1) Protokoly podle § 27 až 31 a záznamy podle § 32 jsou součástí povinné 
dokumentace maturitní zkoušky; vyhotovují a předávají se mezi školou nebo komisařem  
a Centrem prostřednictvím informačního systému Centra. Tiskopisy protokolů a záznamů 
zpřístupní Centrum prostřednictvím informačního systému Centra před zahájením zkoušek 
maturitní zkoušky, nejpozději do 1. dubna příslušného školního roku, pokud není dále 
stanoveno jinak. 

(2) Protokoly podle § 27 až 31 se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11) Skartační lhůta činí: 

a) 5 let pro protokol podle § 27 protokoly podle § 27 a 28 a záznam podle § 32, 

b) 45 let pro protokoly podle § 28 29 až 31. 

(…….) 

§ 36 

(1) O hodnocení žáka při zkoušce podle § 6, § 8, § 15 a § 16 nehlasuje ten člen 
zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby 
konání zkoušky.  

(2) Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní 
práce. Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební 
maturitní komisi zkoušející nebo hodnotitel.  

(3) V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní 
zkoušce jej zastupuje místopředseda. 

(4) V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci nebo se 
k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně po zjištění 
dané skutečnosti do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce. 

(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části 
maturitní zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí. 

(…….) 

§ 38 

Ředitel školy 

Ředitel školy  

a) navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v počtu, který je  
o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat 
maturitní zkouška, 

b) navrhuje Centru pedagogické pracovníky k odborné přípravě na funkci zadavatele a 
hodnotitele ústní zkoušky v počtu potřebném pro zajištění maturitní zkoušky v dané 
škole a v případě zadavatele a hodnotitele ústních zkoušek určuje místo působiště pro 
výkon jeho funkce, 

c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle 
§ 80b školského zákona,  
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d) přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro zacházení se 
zkušební dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění řádného uložení bezpečnostních 
schránek obsahujících zkušební dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,  

e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky, 

f) odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle § 32 odst. 3, 

g) zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech zkušebních 
místech školy.  

(…….) 
§ 44 

(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do  
28. února a pro podzimní zkušební období do 30. června. 

(2) Hodnotitele písemných prací jmenuje pro jarní zkušební období Centrum do  
31. března a pro podzimní zkušební období do 30. června. Pro příslušné zkušební období 
stanovené v § 2 odst. 3 nebo odst. 5 jmenuje Centrum hodnotitele písemných prací  
a ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před datem konání příslušné zkoušky 
nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Hodnotitele ústní zkoušky 
společné části jmenuje ředitel školy podle § 35 odst. 4. Zadavatele jmenuje ředitel školy pro 
příslušné zkušební období nejpozději jeden měsíc před začátkem jednotného zkušebního 
schématu. 

(…….) 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA 

§ 48 

(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné 
části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů stanovených pro společnou část 
maturitní zkoušky. 

(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné 
části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1a 
k této vyhlášce.   

(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 
společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního 
systému Centra. Při přihlašování se uvádí tyto údaje:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, datová schránka 
fyzické osoby, je-li zřízena, jinak adresa pro doručování písemností, kontaktní  
e-mailová adresa,  

b) názvy zkušebních předmětů jednotlivé zkoušky a termín konání jednotlivé zkoušky,  

c) označení zkušebního předmětu, který bude uchazeč konat v jazyce národnostní 
menšiny, 

d) zařazení uchazeče s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání jednotlivé 
zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem 
uzpůsobení podmínek pro konání jednotlivé zkoušky, 

e) požadavek uchazeče podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu 
podmínek a způsobu konání jednotlivé zkoušky z českého jazyka a literatury nebo  
z matematiky, 
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f) čestné prohlášení uchazeče, že získal alespoň základní vzdělání a není žákem 
střední školy.  

(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části 
maturitní zkoušky, se koná v termínu stanoveném Centrem. Termín konání jednotlivé 
zkoušky Centrum zveřejní nejpozději 2 měsíce před jejím konáním, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Ve stejné lhůtě Centrum jmenuje komisaře. 

(4) Pozvánku k vykonání jednotlivé zkoušky zašle Centrum uchazeči nejpozději 14 dnů 
před konáním zkoušky; součástí pozvánky je datum, čas a místo konání jednotlivé zkoušky. 
Způsob a termín zveřejnění seznamu literárních děl pro jednotlivou zkoušku stanoví 
Centrum. 

(5) Zkouška se koná stejným způsobem jako zkouška společné části maturitní zkoušky 
podle části druhé této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem  
a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 22 a 23. 

(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá 
společné části maturitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním systému do 14 dnů od 
vykonání zkoušky nebo poslední dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. 

(7) Centrum vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode 
dne stanovení celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč zkoušku 
úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

(…….) 

§ 49 

 (1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části 
maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem školy. 

(2) K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 4 odst. 1 
podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1b č. 1a k této vyhlášce. Součástí přihlášky 
k jednotlivé zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň 
základního vzdělání.  

(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní 
zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2. Konkrétní termín jednotlivé zkoušky 
ředitel školy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup  

a) nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období, 

b) nejpozději měsíc před konáním jednotlivé zkoušky v podzimním zkušebním období. 

(4) Uchazeči ředitel školy sdělí souhlas s konáním jednotlivé zkoušky, která svým 
obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, v termínu stanoveném jiným 
právním předpisem.17) O konání této zkoušky je informován pozvánkou ředitele školy, ve 
které se uvede vždy datum, čas a místo konání této zkoušky. Pozvánka je součástí 
dokumentace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky. 

(5) Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní 
zkoušky podle části třetí této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem  
a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 24. 

(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy v anonymizované 
podobě do 14 dnů od vykonání zkoušky. 

(7) Ředitel školy, ve které uchazeč jednotlivou zkoušku konal, vystaví uchazeči 
osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá profilové zkoušce 
maturitní zkoušky, nejpozději do 7 dnů ode dne hodnocení uchazeče v této zkoušce,  
vykonal-li uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 
k této vyhlášce. 
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(…….) 

§ 50a 

Tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových 
listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí a označením série 
tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 
280297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Osvědčení vydávané prostřednictvím 
informačního systému Centra se tiskne na papír opatřený ochrannými prvky podle věty první 
a druhé. Osvědčení potvrzuje škola nebo Centrum podpisem odpovědného pracovníka a 
kulatým razítkem s malým státním znakem.21)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) § 80 odst. 1 školského zákona. 
5) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.  
11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. 
17) § 113 odst. 2 písm. b) školského zákona.  
21) § 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb. 
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Příloha č.1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č.1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č. 1b k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
 

 
PŘIHLÁŠKA K JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, 

která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky 
 
Jméno, případně jména, a příjmení uchazeče …………………………….…………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rodné číslo1)………………………………….   Datum narození………………………………………… 
 
Místo narození………………………………     Státní občanství………….…………………………….. 
 
Datová schránka fyzické osoby ………………………………… 
 
Adresa pro doručování písemností2)……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Název školy……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa školy……………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Název zkušebního předmětu…………………………………………………………………………………. 
 
Forma zkoušky…………………………………………………………………………………………………..  
 
Termín konání zkoušky – zkušební období3)…………………………………….  
 
Zkouška v jazyce národnostní menšiny:*      ANO – NE 
 
Žádám o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky ve smyslu  
přiloženého doporučení školského poradenského zařízení:*    ANO – NE                   
 
 
 
 
Datum………………………………………………      Datum………………………………………… 
 
 
Podpis uchazeče                                                     Podpis ředitele školy a razítko 
 
 
………………………………………………………..     …………………………………………………...       
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
* Nehodící se škrtne. 
1) Pokud nebylo uchazeči rodné číslo přiděleno, uvede datum narození. 
2) Uvádí se pouze v případě, že uchazeč nemá zřízenu datovou schránku.  
3) Zkušební období uveďte ve formátu jaro 20XX / podzim 20XX. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.   
Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 
 
1. Obecná ustanovení 
1 Pro účely maturitní zkoušky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 
3 podle míry požadovaných uzpůsobení.  

2 Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie a skupiny jsou funkční důsledky 
určitého znevýhodnění žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky.  

3 Žáci se souběžným postižením více vadami jsou pro účely přiznání uzpůsobení pro 
konání maturitní zkoušky zařazováni do kategorie a skupiny podle toho znevýhodnění, 
které ve větším rozsahu ovlivňuje jejich práci se zkušební dokumentací. 

 
2. Tělesné postižení (TP) 
a. Skupina 1 (TP-1) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo 

jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky 
postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez 
úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky 
běžné populace). 

b. Skupina 2 (TP-2) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže 
se čtením běžného textu (bez úprav) nebo mají obtíže se psaním (jako s fyzickou 
aktivitou); pracují s upravenou zkušební dokumentací. 

c. Skupina 3 (TP-3-A) - žáci s tělesným postižením nebo souběžným postižením více 
vadami různé etiologie, kteří mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se 
psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení 
potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou 
upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta. 

 
3. Zrakové postižení (ZP) 
a. Skupina 1 (ZP-1) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže 

(nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není 
důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební 
dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební 
dokumentace pro žáky běžné populace). 

b. Skupina 2 (ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR) - žáci se zrakovým 
postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez 
úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou); žáci pracují s upravenou zkušební 
dokumentací ve zvětšeném písmu velikosti 14 b., 16 b., 20 b., 26 b. nebo v Braillově 
písmu. 

c. Skupina 3 (ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A) - žáci s těžkým 
zrakovým a/nebo souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří mají vážnější 
obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou). 
Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k 
dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci 
(viz skupina 2) a služby asistenta. 

 
4. Sluchové postižení (SP) 
a. Skupina 1 (SP-1) – žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v 

mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání). Žáci nemají obtíže (nebo 
jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev 
není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební 
dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební 
dokumentace pro žáky běžné populace). 

b. Skupina 2 (SP-2; SP-2-A) – žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným 
postižením více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině  
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(k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších 
komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně  
č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve 
znění pozdějších předpisů. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním 
běžnému textu (bez úprav) nebo se psaním (po jazykové stránce); pracují s upravenou 
zkušební dokumentací. Na základě doporučení školského poradenského zařízení 
mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím  
s maturitní zkouškou využít služby asistenta. 

c. Skupina 3 (SP-3-T; SP-3-T-A) – žáci se sluchovým postižením (převážně žáci 
prelingválně neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, 
kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový jazyk. Žáci primárně komunikují 
českým znakovým jazykem, případně komunikují prostřednictvím jiného komunikačního 
systému, který není odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební 
dokumentací. Žáci vykonávají modifikovanou zkoušku: český jazyk a cizí jazyk-v úpravě 
pro neslyšící. Žáci využívají služby tlumočníka (v případě postižení více vadami navíc 
služby asistenta). 

 
5. Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO) 
a. Skupina 1 (SPUO-1) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o dyslexii, 

dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace), žáci s dyspraxií, žáci s narušenou 
komunikační schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartie), žáci, kteří 
nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou 
znemožněny, ani omezeny), žáci dlouhodobě nemocní a/nebo žáci s lehčími zdravotními 
poruchami popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy 
pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.). Žáci mají obtíže se 
čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); 
pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší 
od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace). 

b. Skupina 2 (SPUO-2) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o dyslexii, 
dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace) nebo s těžšími formami zdravotních poruch 
popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy 
hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity, dyspraxie apod.), dále jsou zde řazeni žáci  
s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti: 
dysfázií nebo afázií. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu 
(bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují s upravenou 
zkušební dokumentací. 

c. Skupina 3 (SPUO-3-A) - žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami 
autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti: dysfázií nebo 
afázií, kteří mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a 
se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce). Vzhledem k funkčním důsledkům 
svého postižení potřebují ke čtení, porozumění čtenému textu, psaní nebo k dalším 
činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby 
asistenta. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.  
 

Uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky 

 
A) Úpravy prostředí 
  
a) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou testováni  

v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků bez uzpůsobení podmínek 
maturitní zkoušky z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních 
kompenzačních pomůcek a dalších uzpůsobení podmínek konání zkoušky (např. 
přítomnost asistenta). 

b) Úpravy prostředí jsou úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou 
pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo úpravy učebny (omezení rušivých 
prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky  
s poruchami autistického spektra apod.). 

 
B) Navýšení časového limitu 
 
a) Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se přiznává 

navýšení časového limitu v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích potřeb žáka; 
kategorie a skupiny, do kterých je žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky zařazen. Konkrétní hranice navýšení časového limitu na testování je 
uvedena v následující tabulce. 

b) V rámci navýšeného časového limitu na každou zkoušku (např. na didaktický test) 
mohou mít žáci podle vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek  
o libovolné délce. Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci 
didaktického testu z cizího jazyka. 

 
C) Úpravy zkušební dokumentace 
 

Žáci ve skupině 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani 
obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci ve 
skupinách 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální a/nebo obsahové 
stránce. 
a) Formální úpravy 

1. Formální úpravy spočívají např. ve zvětšení písma (až na 26 bodů) a řádkového 
prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků 
usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového 
sešitu. 

2. Zvláštními úpravami formátu jsou přepis do Braillova písma, elektronická verze pro 
použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem a videonahrávky 
překladu testů do českého znakového jazyka k povinným zkouškám společné části 
maturitní zkoušky (v rámci zkoušky "Český jazyk a literatura" jsou tlumočeny pouze 
instrukce pro práci se zkušební dokumentací a zadání úloh. V rámci zkoušky "cizí 
jazyk" jsou tlumočeny pouze pasáže v českém jazyce). U ostatních povinných 
zkoušek společné části maturitní zkoušky je zajištěn digitální záznam tlumočení 
celého testu do českého znakového jazyka na CD, které je součástí testového 
sešitu. 

b) Obsahové úpravy 
1. Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci. Výjimku 

představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny  
z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě  
u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či 
jazykovém citu u žáků se sluchovým postižením). Takové úlohy jsou nahrazeny 
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úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře 
zachovávají i obsahovou specifikaci testu. 

 
1.1 Žáci se sluchovým postižením (skupiny 1, 2, 3) nekonají poslech z cizího jazyka. 
  
1.2 Změna obsahu se týká zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka pro 

žáky, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. žáky zařazené do 
kategorie SP, skupina 3). Zkoušky z uvedených předmětů jsou modifikovány 
tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky 
v základní škole a střední škole. 
1.2.1 Český jazyk v úpravě pro neslyšící je modifikací zkušebního předmětu 

Český jazyk a literatura a je určen výhradně žákům se sluchovým 
postižením zařazeným do skupiny 3. Obsahově se nejvíce blíží zkoušce 
z českého jazyka jako jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při 
současném zohlednění některých výjimek pro žáky se sluchovým 
postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní zkouška realizovaná 
písemně). 

1.2.2 Zkouška z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící je určena výhradně 
žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Jedná se  
o modifikaci zkušebního předmětu anglický jazyk. Zkouška má sníženou 
úroveň obtížnosti při současném zohlednění výjimek pro žáky se 
luchovým postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní zkouška 
realizovaná písemně). 

1.2.3 Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro žáky 
zařazené do kategorie SPUO - žáci s narušenou komunikační 
schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartie), žáci, kteří 
nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a 
psaní nejsou znemožněny, ani omezeny) je uzpůsobena dle pokynů 
Centra a doporučení školského poradenského zařízení. Podmínky pro 
konání zkoušky jsou ředitelem školy uzpůsobeny tak, aby reflektovaly 
vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní 
škole a střední škole. 

 
D) Použití kompenzačních pomůcek 
  
a) Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu maturitní zkoušky dovoleno používat (např. 

překladový slovník při psaní písemné práce v cizím jazyce), mohou žáci s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky navíc používat individuální 
kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních kompenzačních pomůcek je 
uveden ve vyjádření školského poradenského zařízení. 

b) Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež 
pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. 
Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi se SVP vzniknout neoprávněná 
výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, 
internet, mobilní telefon apod.). 

c) Rozlišují se pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a upravených 
komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův 
psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (slovník synonym, 
slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník 
překladový apod.). 

d) Důležité je též rozdělení na pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, 
sluchadlo, protézy apod.), za jejichž funkčnost si odpovídá žák sám, a pomůcky ve 
vlastnictví školy, za něž zodpovídá škola. 

e) Pravidla pro použití technických kompenzačních pomůcek stanovuje Centrum. 
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E) Odlišné hodnocení výsledků zkoušky 
 
Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení běžných žáků. 

Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých 
skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (dle vyjádření 
školského poradenského zařízení a metodického pokynu Centra). Zkoušky z českého jazyka 
a cizího jazyka v úpravě pro neslyšící (SP-3) mají z důvodu vynechání poslechu vlastní 
metodiku hodnocení. 
 
F) Asistence 
 
a) Asistence speciálně pedagogická je přiznána žákům s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou 
ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo 
některou její část. Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a 
důsledky znevýhodnění při zkouškové situaci. 
1. Praktický asistent 

Podpora praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo 
znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých 
praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický 
asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní 
zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních 
praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka 
během individuálních přestávek). 

2. Asistent-zapisovatel 
Přítomnost asistenta-zapisovatele je nutná v případech, kdy žák v důsledku 
znevýhodnění nemůže psát (nebo píše s velkými obtížemi). Asistent-zapisovatel 
zapisuje dle instrukcí žáka. 

3. Asistent-předčitatel 
Asistent-předčitatel je nutný v případech, kdy znevýhodnění neumožňuje žákovi 
(nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text a žák nemá možnost 
použít PC s hlasovým výstupem. Asistent-předčitatel je osoba, která v rámci předem 
stanoveného rozsahu a forem pomoci předčítá text podle instrukcí žáka. 

4. Motivující asistent 
Je přítomen v případech, kdy znevýhodnění způsobuje žákovi obtíže v oblasti 
koncentrace pozornosti a časové orientace, obtíže s dokončením započaté práce 
apod. Motivující asistent napomáhá udržet optimální pracovní chování žáka a jeho 
orientaci v čase. 

5. Asistent-modifikátor 
Asistent-modifikátor modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí. 
 

b) Asistence technická 
1. Technický asistent 

Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních 
pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru. 

 
G) Tlumočení 
 

Tlumočník tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka 
nebo do dalších komunikačních systémů žákům neslyšícím a hluchoslepým (tj. žákům,  
u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci 
mluvenou řečí). 
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H) Přehled uzpůsobení podmínek konání společné části maturitní zkoušky pro žáky 
s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Tělesné 

postižení 

(TP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 75 %; 

kompenzační 

pomůcky 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; obsahové úpravy ve smyslu 

nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení 

přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 + asistence 

Zrakové 

postižení 

(ZP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 75 %; 

kompenzační 

pomůcky 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace (zvětšené písmo velikosti 14, 

16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); 

možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; 

obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); 

kompenzační pomůcky;  při ústní zkoušce z cizího 

jazyka žák realizuje pouze úkoly zadané slovně 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 + asistence 

Sluchové 

postižení 

(SP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 50 %; 

kompenzační 

pomůcky; 

vyloučen poslech 

z cizího jazyka 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení přímo 

do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně 

nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; 

možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta; 

vyloučen poslech z cizího jazyka; ústní zkouška 

z cizího jazyka může být modifikována do písemné 

podoby 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 

+ konání modifikované zkoušky 

z českého jazyka a cizího jazyka 

pro neslyšící 

+ tlumočení českého znakového 

jazyka 

Specifické 

poruchy 

učení  

a ostatní 

(SPUO) 

Navýšení 

časového limitu 

o 25 %; 

kompenzační 

pomůcky 

Navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, 

možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; 

kompenzační pomůcky 

Navýšení časového limitu  

o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná 

jako u skupiny 2 + asistence 

(netýká se žáků se SPU) 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.   
 
Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

 
1 Obecná ustanovení 

1.1 Pro účely maturitní zkoušky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 
3 podle míry požadovaných uzpůsobení.  

1.2 Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie a skupiny jsou funkční důsledky 
určitého znevýhodnění žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky.  

1.3 Žáci se souběžným postižením více vadami jsou pro účely přiznání uzpůsobení pro 
konání maturitní zkoušky zařazováni do kategorie a skupiny podle toho znevýhodnění, 
které ve větším rozsahu ovlivňuje jejich práci se zkušební dokumentací. 

2 Tělesné postižení (TP) 

2.1 Skupina 1 (TP-1) – žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo 
jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky 
postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez 
úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky 
intaktní). 

2.2 Skupina 2 (TP-2) – žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže 
se čtením běžného textu (bez úprav) nebo mají obtíže s psaním (jako s fyzickou 
aktivitou); pracují s upravenou zkušební dokumentací. 

2.3 Skupina 3 (TP-3-A) – žáci s tělesným postižením nebo souběžným postižením více 
vadami různé etiologie, kteří mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním 
(jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke 
čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou 
zkušební dokumentaci a služby asistenta. 

3 Zrakové postižení (ZP) 

3.1 Skupina 1 (ZP-1) – žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže 
(nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není 
důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební 
dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební 
dokumentace pro žáky intaktní). 

3.2 Skupina 2 (ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR) – žáci se zrakovým 
postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez 
úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou); žáci pracují s upravenou zkušební 
dokumentací ve zvětšeném písmu velikosti 14 b., 16 b., 20 b., 26 b. nebo v Braillově 
písmu. 

3.3 Skupina 3 (ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A) – žáci s těžkým 
zrakovým postižením, popř. souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří 
mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním (jako s fyzickou 
aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní 
nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební 
dokumentaci (viz skupinu 2) a služby asistenta. 
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4 Sluchové postižení (SP) 

4.1 Skupina 1 (SP-1) – žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují  
v mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání); žáci nemají obtíže (nebo 
jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev 
není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební 
dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební 
dokumentace pro žáky intaktní). 

4.2 Skupina 2  

4.2.1 (SP-2; SP-2-A) – žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným postižením 
více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění 
mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších komunikačních 
systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb.,  
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 155/1998 Sb.“). Žáci mají vážnější obtíže se čtením  
a porozuměním běžnému textu (bez úprav) nebo s psaním (po jazykové stránce); 
pracují s upravenou zkušební dokumentací. Na základě doporučení školského 
poradenského zařízení mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším 
činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta. 

4.2.2 (SP-2-N; SP-2-N-A) – žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené 
češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších 
komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně  
č. 155/1998 Sb. Žáci nemají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému 
textu (bez úprav) nebo s psaním (po jazykové stránce), nicméně k řešení zadání 
zkoušek potřebují navýšení času o 100 %; žáci pracují se zkušební dokumentací bez 
úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky 
intaktní). 
 

4.3 Skupina 3 (SP-3-T; SP-3-T-A) – žáci se sluchovým postižením (převážně žáci 
prelingválně neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, 
kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový jazyk; žáci primárně komunikují 
českým znakovým jazykem, příp. komunikují prostřednictvím jiného komunikačního 
systému, který není odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební 
dokumentací. Žáci vykonávají modifikovanou zkoušku „český jazyk v úpravě pro 
neslyšící“ a „cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící“ a využívají služby tlumočníka  
(v případě postižení více vadami navíc služby asistenta). 

5 Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO) 

5.1 Skupina 1 (SPUO-1) – žáci se specifickou poruchou učení (např. dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie nebo jejich kombinace), žáci s dyspraxií, žáci s narušenou 
komunikační schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie), žáci, kteří 
nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou 
znemožněny ani omezeny), žáci chronicky nemocní s cílenou medikací nebo žáci  
s lehčími zdravotními poruchami popsanými v doporučení školského poradenského 
zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.). Žáci 
mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a s psaním (jak po fyzické, tak po 
jazykové stránce); pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové 
stránce se neliší od zkušební dokumentace pro intaktní žáky). 
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5.2 Skupina 2  

5.2.1 (SPUO-2) – žáci se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 
dyskalkulie nebo jejich kombinace) nebo s těžšími formami zdravotních poruch 
popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, 
projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity, dyspraxie apod.); dále žáci  
s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti 
(dysfázie, afázie). Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu 
(bez úprav) a s psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují  
s upravenou zkušební dokumentací. 

5.2.2 (SPUO-2-N) – žáci s těžšími formami zdravotních poruch popsanými v doporučení 
školského poradenského zařízení, žáci chronicky nemocní s cílenou medikací, kteří 
potřebují vzhledem k svému znevýhodnění navýšit čas pro řešení zadání zkoušek  
o 50 %; žáci nemají vážnější obtíže se čtením běžného textu a s psaním (po jazykové 
stránce), pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové 
stránce se neliší od zkušební dokumentace pro intaktní žáky). 

5.3 Skupina 3 (SPUO-3-A) – žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami 
autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti (dysfázie, 
afázie), kteří mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) 
a s psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce). Vzhledem k funkčním důsledkům 
svého postižení potřebují ke čtení, porozumění čtenému textu, psaní nebo k dalším 
činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby 
asistenta. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.  
 

Uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek  
pro konání maturitní zkoušky 

 
1 Úprava prostředí 

1.1 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen „žáci 
s PUP MZ“) konají zkoušky a dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu  
v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků bez uzpůsobení podmínek 
maturitní zkoušky z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních 
kompenzačních pomůcek, popř. přítomnosti asistenta nebo tlumočníka. 

2.1 Úpravou prostředí se rozumí úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem  
a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo úpravy učebny (omezení 
rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky  
s poruchami autistického spektra apod.). 

2 Pravidla navýšení časového limitu konání zkoušky 

2.1 Žákovi s PUP MZ se navyšuje časový limit v rozmezí 25–100 % podle vzdělávacích 
potřeb žáka, příslušné kategorie a skupiny, do kterých je žák s PUP MZ zařazen. 
Konkrétní údaje o navýšení časového limitu konání zkoušek a dílčích zkoušek společné 
části maturitní zkoušky jsou uvedeny v tabulce na konci této přílohy. 

2.2 Při navýšení časového limitu mohou mít žáci s PUP MZ při každé zkoušce podle 
vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. 
Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechové části v rámci didaktického 
testu z cizího jazyka. 

2.3 Konkrétní navýšení času pro didaktický test, písemnou práci a přípravu k ústní zkoušce 
společné časti, pro přípravu k ústní zkoušce a k obhajobě maturitní práce profilové části 
se vždy u jednotlivého žáka s PUP MZ stanoví jednotným způsobem (25%, 50%, 75%, 
100% navýšení).  

2.4 Navýšení času pro ústní zkoušku společné části, pro ústní zkoušku a obhajobu maturitní 
práce profilové části doporučí školské poradenské zařízení pouze v případě, že toto 
opatření může zmírnit důsledky žákova znevýhodnění (např. typickým příkladem jsou 
žáci s nějakou formou narušení komunikačních schopností – např. dyslalie, balbuties, 
breptavost, dysartrie –, nebo s poruchami autistického spektra).  

2.5 Vhodnost navýšení času pro písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku profilové části 
konzultuje vždy pracovník školského poradenského zařízení s ředitelem školy, a to mj.  
z důvodu, aby žákovi s PUP MZ nevznikla neoprávněná výhoda zamezující rovnému 
přístupu při hodnocení výsledku zkoušky.    

3 Pravidla pro úpravu zkušební dokumentace 

3.1  Žáci ve skupině 1 a žáci zařazení do kategorií SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N pracují se 
zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od 
zkušební dokumentace pro žáky intaktní).  

3.2  Ostatní žáci ve skupinách 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální 
nebo obsahové stránce. 
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3.2.1  Formální úpravy zkušební dokumentace společné části maturitní zkoušky   

3.2.1.1 Formální úpravy spočívají např. ve zvětšení písma (až na 26 bodů) a řádkového 
prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků 
usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu. 

3.2.1.2 Zvláštními úpravami formátu jsou přepis do Braillova písma, elektronická verze pro 
použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem a videonahrávky překladu 
zkoušek společné části maturitní zkoušky do českého znakového jazyka; u testu z českého 
jazyka a literatury jsou tlumočeny pouze instrukce pro práci se zkušební dokumentací  
a zadání úloh, u testu z cizího jazyka jsou tlumočeny pouze pasáže v českém jazyce;  
u testu z matematiky je zajištěn digitální záznam tlumočení celého testového zadání do 
českého znakového jazyka na CD, které je součástí testového sešitu. 

3.2.2  Obsahové úpravy zkušební dokumentace společné části maturitní zkoušky  

3.2.2.1 Obsah zkoušek zůstává srovnatelný s obsahem zkoušek pro intaktní žáky. Výjimku 
představují úlohy, které jsou z testových zadání pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny  
z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se 
zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků 
zařazených do kategorie a skupiny SP-3); takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, 
přičemž nahrazující úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají 
i obsahovou specifikaci zkoušky. 

3.2.2.1.1 Žáci se sluchovým postižením (skupiny 1, 2, 3) nekonají poslechovou část 
didaktického testu z cizího jazyka. 

3.2.2.1.2 Žáci zařazení do kategorie a skupiny SP-3 konají modifikované zkoušky ze 
zkušebních předmětů Český jazyk a literatura a Cizí jazyk:  

a) český jazyk v úpravě pro neslyšící – obsahově se blíží zkoušce z českého jazyka jako 
jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro 
žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, ústní zkouška je realizována písemnou 
formou); 

b) cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící – jde o modifikaci zkušebního předmětu 
Anglický jazyk; zkouška má sníženou úroveň obtížnosti při současném zohlednění výjimek 
pro žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, ústní zkouška je realizována 
písemnou formou). 

3.2.2.2  Obsahové uzpůsobení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
pro žáky zařazené do kategorie SPUO, kteří mají narušenou komunikační schopnost (např. 
dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie) nebo kteří nemohou produkovat řeč po zvukové 
stránce; uzpůsobení se realizuje dle pokynů Centra a doporučení školského poradenského 
zařízení. Podmínky pro konání zkoušky jsou ředitelem školy uzpůsobeny tak, aby 
reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní škole a 
střední škole. 
 

4 Použití kompenzačních pomůcek 

4.1 Žáci s PUP MZ mohou používat individuální kompenzační pomůcky, jejichž konkrétní 
výčet je uveden v doporučení školského poradenského zařízení. 
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4.2 Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež 
pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. 
Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi vzniknout neoprávněná výhoda při 
konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, 
mobilní telefon apod.). 

4.3  Rozlišují se kompenzační pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a 
upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací 
lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické 
(slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, 
případně i slovník překladový apod.); pravidla pro použití technických kompenzačních 
pomůcek stanovuje metodický pokyn Centra. 

4.4  Dále rozlišujeme pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, 
protézy apod.), za jejichž funkčnost si odpovídá žák sám, a pomůcky ve vlastnictví školy, 
za něž odpovídá škola. 

5 Odlišné hodnocení výsledků zkoušky 

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení 
intaktních žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní 
zkoušky u některých skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní 
zkoušky (dle vyjádření školského poradenského zařízení a metodického pokynu Centra). 
Český jazyk v úpravě pro neslyšící a cizí (anglický) jazyk v úpravě pro neslyšící mají  
z důvodu vynechání poslechu vlastní metodiku hodnocení. 

6 Asistence a tlumočení při konání zkoušky 

6.1  Asistence speciálně pedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého 
znevýhodnění nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat 
maturitní zkoušku nebo některou její část. Úlohou asistenta je pomoci žákovi 
minimalizovat vnější překážky a důsledky znevýhodnění při zkouškové situaci. 

6.1.1 Praktický asistent – podpora praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má 
žákovo znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých 
praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický 
asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní 
zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních 
praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka 
během individuálních přestávek). 

6.1.2 Asistent-zapisovatel – přítomnost asistenta-zapisovatele je nutná v případech, kdy 
žák v důsledku znevýhodnění nemůže psát (nebo píše s velkými obtížemi). Asistent- 
-zapisovatel zapisuje dle instrukcí žáka. 

6.1.3 Asistent-předčitatel – podpora asistenta-předčitatele je nutná v případech, kdy 
znevýhodnění neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst 
psaný text a žák nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Asistent-předčitatel 
je osoba, která předčítá text dle instrukcí žáka. 

6.1.4 Motivující asistent – je přítomen v případech, kdy žákovo znevýhodnění způsobuje 
obtíže při koncentraci pozornosti a časové orientaci, obtíže s dokončením započaté 
práce apod. Motivující asistent napomáhá udržet optimální pracovní chování žáka  
a jeho orientaci v čase. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB26KFRUS)



56 

 

6.1.5 Asistent-modifikátor – u pokynů ke zkušebním úlohám modifikuje/objasňuje jazykové 
prostředky, kterým žák nerozumí; jde o specifický druh asistence např. pro žáky 
neslyšící zařazené do skupiny 2 a 3 nebo pro žáky s poruchou autistického spektra.  

6.2 Asistence technická – technický asistent odpovídá za zajištění a funkčnost technických 
kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru. 

6.3  Tlumočení – tlumočník tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého 
znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů žákům neslyšícím  
a hluchoslepým (tj. žákům, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje 
plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí). 
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Souhrnný přehled uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části  
maturitní zkoušky  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(………) 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Tělesné 

postižení 

(TP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 75 %; 

kompenzační 

pomůcky. 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; obsahové úpravy ve smyslu 

nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení 

přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky. 

 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 + asistence 

Zrakové 

postižení 

(ZP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 75 %; 

kompenzační 

pomůcky. 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace (zvětšené písmo velikosti 14, 

16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); 

možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; 

obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); 

kompenzační pomůcky;  při ústní zkoušce z cizího 

jazyka žák realizuje pouze úkoly zadané slovně. 

 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 + asistence 

Sluchové 

postižení 

(SP) 

Navýšení 

časového limitu 

o 50 %; 

kompenzační 

pomůcky; 

vyloučen 

poslech z cizího 

jazyka. 

Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení přímo 

do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně 

nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; 

možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta; 

vyloučen poslech z cizího jazyka; ústní zkouška 

z cizího jazyka může být modifikována do písemné 

podoby. 

N – navýšení časového limitu o 50 %; zkušební 

dokumentace bez úprav; kompenzační pomůcky; 

možnost využití služeb tlumočníka nebo asistenta; 

vyloučen poslech z cizího jazyka; ústní zkouška 

z cizího jazyka může být modifikována do písemné 

podoby. 

 

Uzpůsobení stejná jako  

u skupiny 2 

+ konání modifikované zkoušky 

z českého jazyka a cizího 

(anglického) jazyka pro neslyšící 

+ tlumočení českého znakového 

jazyka 

Specifické 

poruchy 

učení  

a ostatní 

(SPUO) 

Navýšení 

časového limitu 

o 25 %; 

kompenzační 

pomůcky. 

Navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy 

zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, 

možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; 

kompenzační pomůcky. 

N – navýšení časového limitu o 50 %; zkušební 

dokumentace bez úprav; kompenzační pomůcky. 

 

Navýšení časového limitu  

o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná 

jako u skupiny 2  

+ asistence (netýká se žáků se 

SPU) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB26KFRUS)



58 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.  
Místně příslušný krajský úřad: 

…………………………………………….. 

Žádost o přezkoumání1 zkoušky společné části konané formou  
PÍSEMNÉ PRÁCE nebo formou ÚSTNÍ ZKOUŠKY nebo ZKOUŠKY PROFILOVÉ 

ČÁSTI ve zkušebním období:2 ………………………………………… 

Identifikační údaje osoby, která konala maturitní zkoušku (dále jen „žadatel“) 

*Jméno, popř. jména, a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………… 

*Datum narození: …………………………………………                         *Kód žáka:3…………………………..  

Kategorie a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ): …………………………  

*Datová schránka fyzické osoby: ………………………………………………………. 

*Doručovací adresa, kam má být rozhodnutí ve věci žádosti o přezkoumání zkoušky zasláno  
(pouze v případě, nemá-li žadatel datovou schránku): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Název a adresa školy, jíž žadatel je (byl) žákem:4  

………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Název a adresa školy, v níž žadatel zkoušku konal (liší-li se od školy, jíž žadatel je/byl žákem):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Předmět žádosti 

Název zkušebního předmětu, ke kterému žádost o přezkoumání podávám:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*Žádám o přezkoumání:  
  (zakřížkujte) 

*Žádám o přezkoumání:  
  (zakřížkujte) 

  písemné práce společné části  
  ústní zkoušky společné části  
  zkoušky profilové části konané formou:  
……………………………………………………………   

  výsledku zkoušky  
  průběhu zkoušky 
  rozhodnutí o vyloučení z konání zkoušky   

Bližší odůvodnění pro podání žádosti o přezkoumání5 
(Odůvodnění je nutné uvést u žádosti o přezkoumání průběhu zkoušky a rozhodnutí o vyloučení z konání 
zkoušky.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                       

 
       …………………………………………… 
                 *podpis žadatele    

                                                 
* Takto označené položky jsou povinné 
1 Podle § 82 odst. 1  písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2  Zkušební období uveďte ve formátu jaro 20XX / podzim 20XX. 
3  Kód žáka – uveďte 7místné číslo uvedené ve výpisu z přihlášky žáka nebo ve výpisu výsledků didaktických testů žáka. 
4  Škola, v níž žadatel úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 
5  V případě nutnosti použijte pro popis konkrétních důvodů druhou stranu tiskopisu.  
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                  

 

Karmelitská 529/5 
118 12  Praha 1 
 

Žádost o přezkoumání1 zkoušky společné části konané formou  
DIDAKTICKÉHO TESTU ve zkušebním období:2 ……………………………………… 

Identifikační údaje osoby, která konala maturitní zkoušku (dále jen „žadatel“) 

*Jméno, popř. jména, a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………… 

*Datum narození: …………………………………………                         *Kód žáka:3…………………………..  

Kategorie a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ): …………………………  

*Datová schránka fyzické osoby: ………………………………………………………. 

*Doručovací adresa, kam má být rozhodnutí ve věci žádosti o přezkoumání zkoušky zasláno  
(pouze v případě, nemá-li žadatel datovou schránku): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Název a adresa školy, jíž žadatel je (byl) žákem:4  

………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Název a adresa školy, v níž žadatel zkoušku konal (liší-li se od školy, jíž žadatel je/byl žákem):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Předmět žádosti 

*Žádám o přezkoumání didaktického testu  
   ze zkušebního předmětu: (zakřížkujte) 

*Žádám o přezkoumání:  
  (zakřížkujte) 

 
  český jazyk a literatura                                                           
  matematika  
  anglický jazyk 
  německý jazyk 

 
  francouzský jazyk 
  ruský jazyk  
  španělský jazyk 

 
  výsledku didaktického testu (DT) 
  podmínek při konání DT v učebně,  
      které mohly mít vliv na výsledek DT  
  rozhodnutí o vyloučení z konání DT  

Bližší odůvodnění pro podání žádosti o přezkoumání5 
(Odůvodnění je nutné uvést u žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z konání didaktického 
 testu, popř. u žádosti, kdy žadatel podává námitky proti podmínkám při konání didaktického testu 
v učebně.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                       

 
       …………………………………………… 
                 *podpis žadatele    
 

 

* Takto označené položky jsou povinné 
1 Podle § 82 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
2  Zkušební období uveďte ve formátu jaro 20XX / podzim 20XX. 
3  Kód žáka – uveďte 7místné číslo uvedené ve výpisu z přihlášky žáka nebo ve výpisu výsledků didaktických testů žáka. 
4  Škola, v níž žadatel úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 
5  V případě nutnosti použijte pro popis konkrétních důvodů druhou stranu tiskopisu.  
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