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III. 
N á v r h 
ZÁKON 

ze dne………………..2019, 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  

ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna školského zákona 

Čl. I 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 
Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., 
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb. a zákona č. 46/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 77 se za větu první vkládá věta „Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky,
pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.“.

2. § 78 zní:
„§ 78 

Společná část maturitní zkoušky 
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem;
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury
a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze
zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
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(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 
Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně 
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám  
z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a z předmětu matematika rozšiřující.“. 
 

3. § 78 zní: 
„§ 78 

Společná část maturitní zkoušky 
(1) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají ze zkušebního 
předmětu 
a) český jazyk a literatura, 
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; 
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 
c) matematika, v případě oborů vzdělání, které jsou stanoveny v nařízení vlády podle 
odstavce 4. 
(2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 
Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně 
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
(3) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám  
z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a z předmětu matematika rozšiřující. 
(4) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky.“. 

4. V § 78a odst. 2 se slova „a dílčí zkoušky“ a slova „konané formou didaktického testu a 
písemné práce“ zrušují. 

5. V § 78a odstavec 3 zní: 
„(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně 
ukončil poslední ročník středního vzdělávání.“. 

6. V § 78a se odstavec 4 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

7. V § 78a odst. 4 se slova „nebo předsedovi zkušební maturitní komise“ a slova „nebo 
předseda zkušební maturitní komise“ zrušují. 

8. V § 78a se odstavec 5 zrušuje. 
9. V § 79 odstavec 1 zní: 

„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka  
a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze 
zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších 
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve 
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školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných 
zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.“. 

10.  V § 79 odstavec 1 zní: 
„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a 
literatury a zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části maturitní 
zkoušky, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek 
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. V oborech vzdělání, pro 
které není nařízením vlády podle § 78 odst. 4 stanovena povinná zkouška ze 
zkušebního předmětu podle § 78 odst. 1 písm. c), se koná zkouška z českého jazyka a 
literatury, zkouška z cizího jazyka a další 3 povinné zkoušky profilové části. Ve 
školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných 
zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.“. 

11. V § 79 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) písemné práce“. 
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 

12. V § 79 odst. 4 písm. f) se text „d)“ nahrazuje textem „e)“. 
13. V § 79 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zkoušky z českého jazyka a literatury a z 

cizího jazyka se konají vždy formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a 
formou písemné práce.“. 

14. V § 79 odst. 6 se za slova „písemné zkoušky“ vkládají slova „a písemné práce“. 
15. V § 79 se odstavec 7 zrušuje. 
16. V § 80 odst. 3 písm. d) se slova „s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní,“ 

zrušují. 
17. V § 80 odst. 3 písm. e) se slova „ , komisaře nebo hodnotitele“ nahrazují slovy „a 

komisaře“. 
18. V § 80 odst. 3 písm. g) se slova „ , komisaře nebo hodnotitele“ nahrazují slovy „a 

komisaře“. 
19. V § 80 odst. 3 písm. h) se slova „hodnotitele písemných prací a“ zrušují. 
20. V § 80 odst. 3 písm. j) se za slovo „komisaře“ vkládá slovo „a“ a slova „a hodnotitele“ 

se zrušují. 
21. V § 80 odst. 5 písm. d) se slova „ , komisaře nebo hodnotitele“ nahrazují slovy „a 

komisaře“. 
22. V § 80a odst. 1 se slova „Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky“ nahrazují 

slovem „Zkoušky“, věta třetí se nahrazuje větou „Předseda zkušební maturitní komise 
má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo učitele 
odborných předmětů střední školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 
5 let.“ a za text „§ 74 odst. 6 až 10“ se vkládají slova „s výjimkou § 74 odst. 8 písm. 
a)“. 

23. V § 80a odst. 3 se slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou“ 
zrušují. 

24. V § 80a odst. 4 se slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou,“ a 
slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou“ zrušují. 
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25. V § 80a se odstavec 5 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

26. V § 80a odst. 5 se slova „Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem“ 
nahrazují slovem „Komisařem“. 

27. V § 80b odst. 2 písm. b) a d) se slova „a dílčích zkoušek“ zrušují.  
28. V § 81 odst. 1 se slova „dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné 

práce“ nahrazují slovy „zkoušky společné části maturitní zkoušky“. 
29. V § 81 odst. 6 zní: 

„(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní 
zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů nebo kterému 
bylo uznáno získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou způsobem podle  
§ 108 odst. 1 nebo § 108a odst. 1 až 3, na svou žádost nekoná společnou část maturitní 
zkoušky; ředitel školy může takovému žákovi na jeho žádost uznat i zkoušku profilové 
části maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části  
v dané škole. Ředitel školy může stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit 
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka 
doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové 
části maturitní zkoušky.“. 

30. V § 81 odst. 7 se za slovo „náleží“ vkládají slova „2 vyučovací dny volna k přípravě 
na konání společné části maturitní zkoušky a“ a za slova „5 vyučovacích dnů volna  
k přípravě na konání“ se vkládají slova „profilové části“. 

31. V § 81 odst. 11 písm. a) se slova „dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky 
konané formou písemné práce a“ zrušují. 

32. V § 81 odst. 11 písm. b) se slovo „ , hodnotitele“ a slova „hodnotitelů a“ zrušují a 
slova „ , komisařů a hodnotitelů písemných prací“ se nahrazují slovy „a komisařů“. 

33. V § 82 odst. 1 písm. b) se slovo „dílčí“ a slova „konané formou didaktického testu“ 
zrušují. 

34. V § 82 odst. 1 se slova „dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou 
písemné práce a“ zrušují. 

35. V § 82 odst. 2 se slova „konanou formou didaktického testu“ zrušují. 
36. V § 82 odst. 3 se slovo „dílčích“ a slovo „dílčí“ zrušují. 
37. V § 113 odst. 3 písm. c) bodu 1 se slova „předsedu jmenuje v případech podle 

odstavce 2 písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2 písm. b) je“ zrušují a 
za slovo „předsedou“ se vkládá slovo „je“. 

38. V § 113 odst. 4 se za slovo „koná“ vkládají slova „v místě nebo“ a za slova „řediteli 
školy“ se vkládají slova „nebo, nekoná-li se zkouška ve škole, zadavateli“. 

39. V § 172 odst. 5 se slova „a přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané 
formou písemné práce a ústní formou“ zrušují. 

40. V § 184 odst. 2 se čárka za slovy „maturitní komise“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a 
hodnotitele písemné práce“ se zrušují. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9TD7RMC)



čj. MSMT-5817/2019-2 
 

- 7 - 
 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 
1. Žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce do 25. června 2020 a úspěšně ukončí 
poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou do 30. září 2020, konají tuto 
zkoušku podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. října 2020. 
 
2. Žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce do 25. června 2021 a úspěšně ukončí 
poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou do 30. září 2021, konají tuto 
zkoušku podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. října 2021; tito žáci 
konají zkoušky ze zkušebních předmětů, které jsou uvedeny v přihlášce k maturitní zkoušce. 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
Čl. III 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 167/2018 Sb., se mění takto: 

1. V části první čl. I se body 41, 42 a 45 zrušují. 
2. V části první čl. II se bod 2 zrušuje. 

 
ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. IV 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 10 a 
30, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2021, a ustanovení čl. III, které nabývá účinnosti 
dnem 1. listopadu 2020. 
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