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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Obecná část  

 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních 
principů 

Ustanovení § 20 odst. 4 a zejména § 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dávají poměrně rozsáhlé zmocnění pro úpravu různých aspektů konání 
společné části a profilové části maturitní zkoušky v prováděcí vyhlášce. Předkládaná novela 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického 
charakteru, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí momenty fungování maturitní 
zkoušky posledních několika let a jejich cílem je lépe či přesněji definovat pravidla konání 
maturitní zkoušky, a přispět tak k celkovému zkvalitnění celého procesu ukončování 
vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.  

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. obsahuje některé administrativní postupy, které se projevily jako 
zbytečně procesně náročné. Proto se navrhuje jejich zjednodušení. Navrhuje se také úprava 
termínů a způsobu konání včetně lhůt zveřejnění výsledků hodnocení profilové části  
a společné části maturitní zkoušky. Zároveň je nezbytné v souladu se zákonnou úpravou  
v § 81 odst. 11 písm. d) školského zákona komplexněji upravit podmínky pro konání 
maturitní zkoušky osob, které se vzdělávaly ve škole mimo území ČR v jiném vyučovacím 
jazyce než českém. Zjednodušuje se způsob přihlašování k jednotlivé zkoušce ve společné 
části maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona. 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 561/2004 Sb., k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., je v mezích pravidel stanovených 
školským zákonem pro konání maturitní zkoušky. Návrh je v souladu se zákonným 
zmocněním obsaženým zejména v § 81 odst. 11 a také § 20 odst. 4 školského zákona, ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i se školským zákonem jako celkem.  

III.1  Dílčí změny termínů, administrace a způsobu konání maturitní zkoušky, upřesnění 
způsobu hodnocení a lhůt zveřejnění výsledků zkoušek společné části a profilové části 
maturitní zkoušky    

Do tohoto okruhu novelizačních změn patří následující témata: 

a) Změna termínu konání ústních zkoušek společné části MZ z českého jazyka  
a literatury a z cizího jazyka před zkušební komisí v podzimním zkušebním období na 
celé období od 1. do 20. září, tj. shodně jako je možné stanovit konání zkoušek 
profilové části MZ. Toto opatření umožní ředitelům škol flexibilněji stanovit konání 
zkoušek a dílčích zkoušek (většinou opravných nebo náhradních) jednotlivých žáků a 
vytvořit lepší časové a organizační podmínky pro práci zkušebních komisí 
v podzimním období ve své škole, což se u úspěšných žáků zúročí i v tom, že pokud 
např. konají jen jednu opravnou ústní zkoušku před zkušební komisí, mohou  
o několik dní dříve obdržet vysvědčení o maturitní zkoušce. Je však zachováno 
pravidlo, že zkoušky jednotlivých žáků konané před zkušební komisí nesmí kolidovat 
s písemnými zkouškami a dílčími zkouškami podle centrálně stanoveného 
jednotného zkušebního schématu zveřejňovaného do 15. srpna před začátkem 
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podzimního zkušebního období, k nimž se konkrétní žák přihlásil. V rámci 
transparentnosti a lepší informovanosti žáků i členů zkušebních komisí má ředitel 
školy povinnost zveřejnit termíny konání zkoušek konaných před zkušební komisí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

b) Změny v konání dílčích zkoušek z českého jazyka a literatury, kdy délka trvání 
didaktického testu se prodlužuje z 60 na 70 minut, u písemné práce zůstává 
zachována celková délka 110 minut, avšak s tím, že už nebude striktně rozdělována 
na 20 minut pro výběr jednoho z 6 zadání a na 90 minut pro vytvoření vlastního textu. 
Obojí je vstřícnější k individuálním potřebám žáků.  

c) Mění se a zpřesňují pokyny pro činnost zadavatelů, školních maturitních komisařů  
a ředitelů škol pro nakládání s vyplněnými záznamovými archy žáků po ukončení 
příslušné písemné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního 
schématu, mj. je upuštěno od pravidla, že zadání zkoušek se musí uložit do 
bezpečnostních obálek; současně je zkrácena skartační lhůta pro uchování protokolů 
o průběhu zkoušek ve zkušebním místě (tj. ve škole), a to ze 45 let na 5 let. 

d)  Upravuje se rozmezí délky konání zkoušky profilové části MZ konané formou 
obhajoby maturitní práce před zkušební komisí, přesné stanovení délky je ponecháno 
v pravomoci řediteli školy v závislosti na povaze tématu maturitní práce a charakteru 
příslušného oboru vzdělání (obdobně se postupuje již nyní u písemné a praktické 
zkoušky); současně se explicitně pro zvýšení transparentnosti hodnocení členů 
zkušební maturitní komise stanoví, při kterých zkouškách společné části nebo 
profilové části se uplatňuje pravidlo, že člen komise, který nebyl zkoušce po 
převážnou část jejího konání přítomen, o hodnocení žáka nehlasuje. 

e)  Změna ve zveřejnění výsledků hodnocení písemných prací z českého jazyka  
a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období Centrem – nově to je 10 
pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního 
schématu. 

f) Upravují se lhůty pro jmenování zadavatelů ředitelem střední školy a hodnotitelů 
písemných prací Centrem, a to tak, aby byly příznivější pro tyto orgány zajišťující 
konání maturitní zkoušky.      

III.2  Úpravy v konání maturitní zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, 
kteří se dlouhodobě vzdělávali ve škole mimo území ČR 

Jedním z důležitých homogenních témat předkládané novely je úprava konání maturitní 
zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky, jejichž 
znevýhodnění bylo identifikováno na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení  
a je popsáno v doporučení ŠPZ.  

Za prvé jsou v § 20 explicitně doplněna ustanovení, že uzpůsobení podmínek pro konání 
zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek 
pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky a že kromě žáka konajícího maturitní 
zkoušku musí ředitel školy informovat v dostatečném předstihu také členy zkušební maturitní 
komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným 
uzpůsobením podmínek. Na základě poznatků z praxe, kdy ředitelé škol a členové 
zkušebních komisí si při uzpůsobení podmínek profilové části MZ často nevědí rady, a na 
základě poznatků z přezkumných řízení se toto doplnění jeví jako velmi žádoucí. Dále je 
znění § 20 odst. 4 vstřícnější k žákům kategorie SPUO-1, resp. subkategorie „O – ostatní“ 
(např. diabetici, epileptici s cílenou medikací, která může mít tlumící účinek), kdy je jim 
umožněno 25procentní navýšení času i v případě, že jsou jejich specifické vzdělávací 
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potřeby identifikovány při lékařském vyšetření i v době kratší než 1 rok před podáním 
přihlášky k MZ.    
Za druhé se mění přílohy č. 2 a č. 3 vyhlášky, které obsahují podrobnou kategorizaci žáků  
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a specifikaci možných 
typů uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky. Obě přílohy byly pro větší přehlednost a srozumitelnost zpracovány 
formou striktního číselného hierarchického členění textu.  
V příloze č. 2 jsou dále z věcného hlediska nově stanoveny dvě zcela nové subkategorie 
uzpůsobení, a to jednak v kategorii specifické poruchy učení subkategorie SPUO-2-N, tj. 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 %, avšak nepotřebují úpravy 
zkušební dokumentace, a jednak v kategorii sluchově postižených subkategorie SP-2-N  
a SP-2-N-A, tj. žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené češtině  
(k porozumění mluvené češtině musejí odezírat), k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení 
času o 100 %, nicméně pracují se zkušební dokumentací bez úprav. 
V příloze č. 3 jsou nově specifikována obecná pravidla navýšení časového limitu konání 
zkoušek společné části nebo profilové části MZ (pro vypracování didaktického testu, 
písemné práce 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 použije 
automaticky jednotné navýšení času) a také speciální pravidla případné úpravy časového 
limitu pro konání ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky, písemné zkoušky, praktické 
zkoušky a obhajoby maturitní práce profilové části. Dále je explicitně stanoveno, že 
modifikovaná zkouška z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící je zkouška z anglického jazyka. 

Dále se staví najisto, že žákovi, který je žákem podle § 20 odst. 4 věty třetí školského 
zákona, tj. po uvedenou dobu nejméně 4 let v období 8 let před konáním maturitní zkoušky 
se vzdělával ve škole mimo území ČR, se na jeho žádost umožňuje při konání didaktického 
testu použít překladový slovník. 
 

III.3  Úpravy v přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá 
zkoušce maturitní zkoušky   

Staví se najisto, že k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 
společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního 
systému Centra. Z tohoto důvodu se zrušuje původní formulář přihlášky k jednotlivé zkoušce 
odpovídající zkoušce společné části MZ a nezbytné požadované údaje o uchazeči jsou 
vyjmenovány přímo v textu (v redukované formě, a to i vzhledem k účinnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů).  
Dále se mění a zjednodušuje vzor tiskopisu pro přihlašování k jednotlivé zkoušce, která 
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky, nezbytné 
požadované údaje o uchazeči jsou redukovány, a to i vzhledem k účinnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Nově je stanoveno, že konkrétní termín 
jednotlivé zkoušky ředitel školy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to  
z důvodu vyšší transparentnosti. 
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IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Právní předpisy Evropské unie se na oblast upravovanou vyhláškou nevztahují. V širších 
souvislostech se návrhu dotýká nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů). 

Návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Předkládaná novela nemá finanční dopad na státní rozpočet ani na rozpočet MŠMT. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládá se, že navrhovaná změna vyhlášky bude mít dopad na podnikatelské 
prostředí, ani nejsou identifikovány žádné sociální dopady této změny. 

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

Konání maturitní zkoušky důsledně vychází z respektování rovného přístupu ke vzdělávání. 
Navrhovaná úprava nezakládá žádné negativní dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani 
jiné diskriminační dopady.   

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

Návrh vyhlášky snižuje právně existující stav zpracování osobních údajů maturujících žáků  
a rozsah zpracování jejich osobních údajů o datum narození. Subjekty údajů jsou žáci 
posledního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a další osoby, které 
nekonaly nebo konaly neúspěšně maturitní zkoušku bezprostředně po úspěšném ukončení 
posledního ročníku středního vzdělávání. Dále osoby, které se přihlásí ke konání jednotlivé 
zkoušky odpovídající obsahem a formou některému zkušebnímu předmětu maturitní zkoušky 
podle § 113 školského zákona. 

Návrh vyhlášky navrhuje zkrátit dobu uchování těch protokolů maturitních zkoušek, jejichž 
uchování není nezbytné pro případné vydávání stejnopisů vysvědčení  
o maturitní zkoušce. Záznamové archy písemných prací a didaktických testů společné části 
maturitní zkoušky jsou ponechány ve stávající skartační lhůtě 5 let (§ 13 vyhlášky), která 
pojímá maximální možnou dobu, kdy může dojít ke změnám výsledku zkoušky, včetně 
možného soudního přezkumu průběhu a výsledku maturitní zkoušky. 

Část maturitních protokolů a záznamů se ve školách uchovává po dobu 5 let. Navrhuje se 
snížit dobu uchování dokumentů před skartačním řízením ve školách ze 45 let na 5 let pro:  
1. protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě,  
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2. přílohu protokolu o hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky (záznamy 
pro přílohu zpracovávají členové zkušební komise – hodnotitelé ústní zkoušky z českého 
jazyka a literatury a z cizího jazyka), a to s tím, že bude záležet na dohodě školy s místně 
příslušným  státním oblastním archivem, zda bude přidělen dokumentu znak A, V nebo S. 
Uchování těchto dokumentů alespoň po dobu 5 let je nezbytné z toho důvodu, že tyto 
dokumenty mají význam pro přezkum výsledku/průběhu maturitní zkoušky podle § 82 
školského zákona a případné následné prokazování u správních žalob proti rozhodnutí  
o výsledku/průběhu přezkumu maturitní zkoušky. Nicméně pro případnou následnou 
rekonstrukci vysvědčení o maturitní zkoušce nejsou potřebné. 

Protokoly o výsledcích maturitní zkoušky žáka a o celkovém průběhu zkoušek před zkušební 
komisí, tj. protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o výsledcích 
ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o průběhu profilové části  
a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a protokol o výsledcích profilové části 
maturitní zkoušky žáka, je nezbytné ponechat ve stávající lhůtě 45 let s archivačním znakem 
A. Protokoly o maturitních zkouškách vydané středními školami jsou podle zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, určené jako dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy 
místně příslušnému archivu k výběru za archiválie. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

XI. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Rozhodnutím komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Legislativní rady vlády 
není u předkládané novely vyžadováno zpracování zprávy o hodnocení dopadů regulace 
(https:/ria.vldada.cz/plán.vyhlasek-na-rok-2018-s-vyznacenou-povinnosti-zpracovani-ria-
schvaleni).  
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Zvláštní část  
K čl. 1 

K bodům 1 a 2 – § 2 odst. 5 a 7  
Navrhuje se, aby ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky konané před zkušební 
komisí se mohly konat již od 1. září (dosud až od 11. září), stejně jako zkoušky profilové části 
maturitní zkoušky. V praxi jednotlivých škol a zkušebních maturitních komisí se ukazuje, že 
tento rozdíl je z hlediska organizace zkoušek značně nevýhodný, velká část žáků, kteří 
konají nějakou náhradní nebo opravnou zkoušku před komisí (ústní zkouška společné části, 
ústní zkouška profilové části, obhajoba maturitní práce) se neúčastní písemných zkoušek 
podle jednotného zkušebního schématu, a ke kolizi termínů tak nedochází. Ponechává se 
tak na rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol podle aktuální situace počtu žáků přihlášených 
v konkrétních třídách k podzimnímu zkušebnímu období a podle portfolia zkoušek či dílčích 
zkoušek maturitní zkoušky, které mají tito žáci vykonat, aby stanovili termín konání zkoušek 
před komisí. V mnoha případech tato změna urychlí vydání vysvědčení o MZ konkrétnímu 
žákovi, pokud chybějící zkoušku vykoná úspěšně. V souladu s tím se mění v odstavci 7  
i lhůta a podmínky pro stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části  
a konkrétních termínů zkoušek profilové části ze strany ředitele školy.    
K bodu 3 – § 4 odst. 4  
Explicitně se stanoví, že pokud se zkouška společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí 
jazyk) skládá z více dílčích zkoušek nebo pokud se zkouška profilové části MZ skládá z více 
částí konaných různými formami, žák se k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce 
z příslušného zkušebního předmětu hlásí vždy ke všem dílčím zkouškám nebo částem 
zkoušek, které nevykonal úspěšně nebo které nekonal na základě řádné omluvy.  
K bodům 4, 5 a 6 – § 5 odst. 1, 2 a 3  
Mění se základní délka trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury na 75 minut, tj. 
zvyšuje se o 15 minut. Důvodem jsou ohlasy z některých středních škol a některých 
didaktiků, že vzhledem ke složitosti a délce výchozích textů určitá skupina žáků objektivně 
nezvládá zadané testové úlohy ve stanoveném časovém limitu zpracovat. Dále se mění 
způsob zadávání a vypracování písemné práce z českého jazyka a literatury. Celkově je 
základní délka trvání písemné práce z českého jazyka a literatury nově stanovena na 110 
minut (dosud 90 minut + 20 minut na volbu z 6 zadání); žáci tak mají dostatečný prostor na 
vypracování textu, zároveň se ale ruší pravidlo, že po volbě zadání v 20minutovém limitu 
nelze zadání změnit.       
K bodu 7 – § 9  
Mění se základní délka trvání didaktického testu z matematiky na 120 minut, tj. zvyšuje se  
o 15 minut, navíc žákům podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se prodlužuje  
o dalších 10 minut, tj. na 130 minut. Dále se explicitně doplňuje pravidlo, že žák podle § 20 
odst. 4 věty třetí školského zákona (tj. žák, který se po uvedenou dobu před konáním 
maturitní zkoušky vzdělával ve škole mimo území ČR) má při konání didaktického testu 
z matematiky možnost použít překladový slovník. Obdobně toto již platí u dílčích zkoušek 
z českého jazyka a literatury.  
K bodu 8 – § 13 
Nově a racionálněji se upravují činnosti zadavatelů, školního maturitního komisaře  
a ředitele školy po ukončení každé z písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 
podle jednotného zkušebního schématu, jejichž účelem je správné nakládání s vyplněnými 
záznamovými archy žáků, které se předávají k centrálnímu hodnocení Centru. Vypouští se 
mj. ustanovení, že testová zadání se ukládají do bezpečnostních obálek, a to z důvodu, že 
každé zadání je již několik let záhy po skončení příslušné zkoušky zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. na webu Nová maturita. 
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K bodům 9 a 10 – § 15 odst. 1 a 6 
Upravuje se organizace a doba trvání jedné z forem zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky, tj. vlastní obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí. 
Explicitně je stanovena nejkratší (15 min) a nejdelší (30 min) možná doba pro konání 
obhajoby maturitní práce, je v kompetenci ředitele školy stanovit podle specifik oboru 
vzdělání a charakteru témat maturitní práce daného oboru vzdělání přesnou délku trvání 
obhajoby v tomto rozmezí daném vyhláškou. Původní znění předpokládalo vždy vyhrazení 
času 30 minut pro trvání obhajoby jednotlivého žáka, který může žák využít, přičemž se 
v praxi ukazuje, že v řadě případů jde o zbytečně dlouhé a nemotivující trvání zkoušky. 
Délka trvání obhajoby bude nově i povinnou součástí zadání maturitní práce, za něž 
odpovídá ředitel školy.    
K bodům 11 až 16 – § 20  
Celkově se upravuje struktura ustanovení ve snaze o logičtější významovou a textovou 
návaznost. Do odstavce 1 se přesunuje vyjádření z odstavce 5, že žáci s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do kategorií  
a skupin zařazováni na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).  
V odstavci 2 se doplňuje explicitní vyjádření, že při uzpůsobení podmínek pro konání 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky ředitel školy uplatňuje obdobné principy, které jsou 
stanoveny pro společnou část maturitní zkoušky, které bylo dosud součástí jen metodického 
doporučení, a proto to někteří ředitelé středních škol neakceptovali a v praxi se zdráhali 
aplikovat.  
Změna v odstavci 4 znamená vstřícnější přístup k žákům kategorie SPUO-1, resp. 
subkategorie „O – ostatní“ (např. diabetici, epileptici s cílenou medikací, která může mít 
tlumící účinek), kdy je jim umožněno 25procentní navýšení času i v případě, že jsou jejich 
specifické vzdělávací potřeby identifikovány při lékařském vyšetření v době kratší než 1 rok 
před podáním přihlášky k MZ. Další úprava je jen technického charakteru a vyplývá ze 
změny celkového číselného členění textu přílohy č. 2. 
V novém odstavci 5 se stanoví výčet hlavních možných uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky. Specifikace jejich možného přiznání pro žáky zařazené do konkrétní 
kategorie a skupiny je pak obsahem příloh č. 2 a 3.   
V novém odstavci 6 se v zájmu žáků i ředitelů škol nově stanoví, že ředitel prokazatelně 
informuje žáka o uzpůsobených podmínkách, aby nedocházelo ke zbytečným sporům a 
stížnostem, že neinformovanost žáka ovlivnila jeho výkon a výsledek maturitní zkoušky. Dále 
se doplňuje ustanovení, že ředitel školy zabezpečí informování členů zkušební maturitní 
komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným 
uzpůsobením podmínek. Dle poznatků z praxe se občas stává, že ředitelé škol nejenže 
podmínky neuzpůsobí, ale někdy také odmítají členům zkušební komise nebo školnímu 
maturitnímu komisaři zpřístupnit doporučení ŠPZ, což pak může vést ke zbytečným chybám 
v organizaci a hodnocení příslušných zkoušek maturitní zkoušky a k důvodné žádosti  
o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.   
K bodu 17 – § 22 odst. 3  
Stanoví se najisto, že v podzimním zkušebním období Centrum zpřístupní v IS Centra 
ředitelům kmenových škol maturujících žáků hodnocení písemných prací z českého jazyka  
a literatury a z cizího jazyka vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od konání příslušné 
zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Změna dává vyšší jistotu a zřetelnější 
informovanost o lhůtách jak ředitelům škol, tak maturujícím. Právo maturujících osob, že 
v souladu s § 82 odst. 3 školského zákona mohou vždy do 30. září podat k příslušnému KÚ 
žádost o přezkum výsledku nebo průběhu písemné práce, tím není nijak dotčeno.    
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K bodům 18 a 19 – § 26a odst. 2  
V souvislosti se snižováním administrativní zátěže škol se mění skartační lhůta pro protokol 
o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě a pro přílohu protokolu o výsledcích 
ústních zkoušek společné části žáka, a to ze 45 let na 5 let.  
K bodu 20 – § 36 odst. 1 
Stanoví se explicitně, že pravidlo „o hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební maturitní 
komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky“ se 
vztahuje pouze na ty zkoušky, popř. dílčí zkoušky, které se v souladu se zněním ustanovení 
§ 78 odst. 3 a § 79 odst. 4 školského zákona konají před zkušební maturitní komisí; tj. jde 
jmenovitě o ústní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury, ústní zkoušku 
společné části z cizího jazyka, o ústní zkoušku profilové části a obhajobu maturitní práce 
profilové části. Toto pravidlo nelze aplikovat pro písemnou zkoušku a praktickou zkoušku 
profilové části, mj. i vzhledem ke znění § 74 odst. 6 školského zákona.   
K bodu 21 – § 38 písm. b)  
Jde pouze o změnu technického charakteru, která vyplývá již z dřívější novelizace, kdy od 
roku 2017 jsou hodnotitelé písemných prací jmenováni a metodicky řízeni Centrem. 
K bodu 22 – § 40 písm. c) 
Na základě připomínky Kanceláře VOP v meziresortním připomínkovém řízení se explicitně 
doplňuje povinnost pro zadavatele, který musí žáky v učebně poučit o možnosti uplatnit 
námitky k podmínkám průběhu dílčích zkoušek formou písemné práce nebo didaktického 
testu v učebně.   
K bodu 23 – § 44 odst. 2  
Mění se pravidla (časové lhůty) pro jmenování hodnotitelů písemných prací Centrem  
a zadavatelů ředitelem školy pro příslušná zkušební období maturitní zkoušky. Současná 
úprava se jeví jako nevyhovující.  
K bodu 24 – § 48 odst. 2  
Stanoví se, že k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 
společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního 
systému Centra, tj. prostřednictvím webového rozhraní portálu jednotlivé zkoušky, nezbytné 
údaje, které musí uchazeč uvést, jsou dány § 113 školského zákona nebo přímo 
ustanovením vyhlášky. Současně jsou redukovány požadované údaje o uchazeči, které má 
Centrum shromažďovat (není potřeba zpracovávat datum narození).  
K bodům 25 a 26 – § 49 odst. 2 a 3  
Stanoví se, že k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 
profilové části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky uvedené nově 
v příloze č. 1a (viz body 28 a 29) a že ředitel školy zveřejní termín konání jednotlivé zkoušky 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
K bodu 27 – § 50a  
Z praktických důvodů se mění formát listu tiskopisu osvědčení o jednotlivé zkoušce, a to na 
formát 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm, navíc je jako grafický prvek doplněn 
vodotisk s motivy lipových ratolestí. Dochází tak k formátovému i grafickému sjednocení 
s tiskopisem zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (dle vyhlášky č. 353/2016 Sb.). 
Současně se upřesňuje, že osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou 
odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky, se nevydává prostřednictvím 
informačního systému Centra. Dosavadní znění bylo pro řadu škol matoucí.  
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K bodům 28 a 29 – přílohy č. 1 a č. 1a, zrušení přílohy č. 1b   
Mění se tiskopis pro přihlášku k maturitní zkoušce, náhradní zkoušce nebo opravné zkoušce, 
jako nepovinné údaje se doplňují: kontaktní e-mailová adresa, údaj o datové schránce, 
pokud ji fyzická osoba má zřízenu, aktuální doručovací adresa žáka, resp. bývalého žáka; 
údaj o adrese pro doručování písemností je pro ředitele školy velmi důležitý, v praxi se 
mnohdy po několika letech od řádného termínu maturitní zkoušky a od data, kdy maturující 
osoby přestaly být žáky školy, ukazuje, že dotyčná osoba změnila bydliště, a škola potom má 
velmi ztížené podmínky, jak ji kontaktovat. Současně jsou redukovány požadované údaje  
o žákovi, který má přiděleno rodné číslo (u takového žáka není potřeba zpracovávat datum 
narození).  
V souvislosti s novelizačními body 24, 25 a 26 se ruší původní tiskopis přihlášky ke zkoušce, 
která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky; příloha  
č. 1a je tak nově využita pro upravený tiskopis přihlášky k jednotlivé zkoušce, která svým 
obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Tiskopis obsahuje 
údaj o rodném čísle uchazeče (na základě zmocnění podle § 113 školského zákona)  
a o datové schránce uchazeče, naopak jsou vypuštěny některé původní nadbytečné údaje 
v souvislosti s potřebnou ochranou osobních dat.  
K bodu 30 – přílohy č. 2 a č. 3   
Kvůli lepší přehlednosti se mění struktura přílohy č. 2, je důsledně užito hierarchické číselné 
členění textu. Dále jsou na základě poznatků z praxe vytvořeny dvě nové specifické 
kategorie žáků s přiznaným uzpůsobeném podmínek pro konání maturitní zkoušky, a to ve 
skupině 2 u sluchově postižených žáků kategorie SP-2-N a kategorie SP-2-N-A. Dále do 
kategorie a skupiny SPUO-1 jsou explicitně zařazeni žáci chronicky nemocní s cílenou 
medikací, která tlumí jejich optimální pracovní výkon (typickým příkladem jsou např. 
epileptici, diabetici apod.).       
Kvůli lepší přehlednosti se mění struktura přílohy č. 3, je důsledně užito hierarchické číselné 
členění textu. Dále jsou na základě poznatků z praxe konkretizována pravidla navýšení 
časového limitu pro různé zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky a pro 
různé formy zkoušek a částí zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Dosud se tato 
pravidla stanovují pouze metodickými sděleními, a to nikoli jednotně a nikoli vždy ku 
prospěchu žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek. 
K bodu 31 – přílohy č. 7 a č. 8   
Mění se vzorové tiskopisy pro žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu zkoušky 
společné části konané formou písemné práce nebo formou ústní zkoušky nebo zkoušky 
profilové části (zasílá se na krajský úřad) a pro žádost o přezkoumání zkoušky společné 
části konané formou didaktického testu (zasílá se na ministerstvo); je doplněn údaj o datové 
schránce uchazeče.  

K čl. 2 

Účinnost vyhlášky se navrhuje k 1. říjnu 2018, tj. poprvé pro konání maturitní zkoušky, resp. 
jednotlivé zkoušky v jarním zkušebním období 2019.  
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