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V. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
1. Název návrhu zákona:  

Návrh 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. 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
 
1. říjen 2020, s výjimkou zavedení 3 povinných 
zkoušek společné části maturitní zkoušky, zavedení 
povinnosti konat v profilové části MZ zkoušku 
z cizího jazyka a stanovení 2 dnů volna k přípravě 
na konání didaktických testů, kde je navrhována 
účinnost k 1. říjnu 2021.  

Implementace práva EU: NE 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: - 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: - 

2. Cíl návrhu zákona  

 
Cílem návrhu zákona je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky:  
 

- od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) omezení zkoušek 
společné části MZ pouze na formu didaktického testu a převedení písemných prací a ústních 
zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, zatímco do roku 2020 (podzimního 
zkušebního období 2020) se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají 
ve společné části MZ z 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška); 
přitom pro všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 
2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi matematikou 
a cizím jazykem); 

 
- roční posun, tj. až od školního roku 2021/2022 (jarního zkušebního období 2022), startu 3 

povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 
3. matematika) ve většině oborů vzdělání (tj. těch stanovených nařízením vlády vydaným 
k provedení § 78 odst. 4 školského zákona), ale pro všechny tyto obory vzdělání ve stejnou 
dobu; tyto zkoušky budou konány pouze formou didaktického testu; 

  
- v oborech vzdělání neuvedených v nařízení vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 

školského zákona bude od školního roku 2021/2022 (tj. od jarního zkušebního období 2022) 
stanoveno konání 2 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí 
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jazyk), a to opět pouze formou didaktického testu; zároveň žáci těchto oborů vzdělání budou 
mít od uvedeného zkušebního období povinnost konat 3 zkoušky profilové části MZ; 
 

- od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) zavedení nové 
nepovinné zkoušky společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“. 

 
3. Agregované dopady návrhu zákona    

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

 
Všechny dopady na státní rozpočet budou zabezpečeny v rámci schválených rozpočtů kapitoly 
resortu školství. 
 
V případě schválení úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky se počítá s roční úsporou 
v rozpočtu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání každoročně cca 14 mil. Kč v důsledku toho, 
že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nebude zpracovávat zadání, zajišťovat tisk zkušební 
dokumentace a hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. Takto 
uspořené finanční prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální školství) rozpočtové 
kapitoly 333 – MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení zkoušek společné části MZ 
vyvedeny. 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:  NE 

Nepředpokládají se dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: NE 

Nepředpokládají se hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO  

Předpokládá se snížení počtu žádostí o přezkum výsledku zkoušek konaných formou písemné práce 
z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků, jejichž hodnocení už nebude v kompetenci externích 
hodnotitelů postupujících podle jednotné metodiky CZVV, ale jednotlivých učitelů českého jazyka 
a literatury a cizích jazyků ve školách, v nichž se maturující žáci vzdělávají. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Nepředpokládají se žádné sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ke vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 
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Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne. 

Nepředpokládají se korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 

Nepředpokládají se dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9TD7TEE)



čj. MSMT-5817/2019-2 
 

- 18 - 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2 Definice problému a popis existujícího právního stavu 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje základní podmínky konání, 
strukturu modelu a základní pravidla hodnocení zkoušek maturitní zkoušky a vymezení 
povinností a pravomocí orgánů zajišťujících průběh maturitní zkoušky v § 78 až 81; přezkumné 
řízení výsledků zkoušek maturitní zkoušky je pak specifikováno v § 82 školského zákona.  
 
Od školního roku 2010/2011 se ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v ČR 
realizuje prostřednictvím tzv. společné (státní) části maturitní zkoušky a tzv. profilové (školní) 
části maturitní zkoušky. Požadavky společné části MZ jsou shodné pro všechny obory středního 
vzdělání s MZ, od gymnázií až po nástavbové studium a konzervatoře, a představují jakési 
znalostní a dovednostní minimum pro osobu, která chce získat stupeň středního vzdělání s MZ, 
tj. má mj. možnost pokračovat v terciárním vzdělávání. 
 
Společná část MZ se zaměřuje na zjišťování výsledků vzdělávání v hlavních všeobecně-
vzdělávacích předmětech, je (s výjimkou ústních zkoušek) centrálně zadávána a metodické 
postupy a kritéria hodnocení jsou centralizované, tj. jejich garantem je CZVV. Profilová část 
MZ pak klade důraz na profil absolventa jednotlivých oborů vzdělání v souladu s příslušnými 
RVP a nabídka zkoušek profilové části je v kompetenci ředitele školy. Žák získá stupeň 
středního vzdělání s maturitní zkouškou a vysvědčení o maturitní zkoušce, pokud úspěšně 
vykoná obě části maturitní zkoušky, tj. všechny povinné zkoušky společné části MZ a všechny 
povinné zkoušky profilové části MZ.    
 
1.2.1 Počet zkoušek společné části MZ 
 
Od školního roku 2012/2013 se realizuje tento model maturitní zkoušky: všechny zkoušky 
společné části MZ jsou stanoveny jen v jedné úrovni obtížnosti pro všechny obory vzdělání, 
výrazně se omezilo portfolio nepovinných zkoušek (pouze cizí jazyky a matematika). Žák 
skládá ve společné části 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. volba mezi cizím 
jazykem, jenž je ve škole vyučován, a matematikou; dále může skládat nejvýše 2 nepovinné 
zkoušky, přičemž zkoušky vybírá ze stejné nabídky jako pro zkoušky povinné (další cizí jazyk, 
popř. matematika). Ve společné části tak část žáků koná jako druhou povinnou zkoušku pouze 
zkoušku z cizího jazyka (přes 70 procent maturantů), další část pouze z matematiky.  
 
Pro profilovou část mají jednotlivé obory vzdělání ve svém RVP stanoveny 2, nebo 3 povinné 
zkoušky, přičemž stanovení přesného počtu povinných zkoušek profilové části pro konkrétní 
školní rok (zkušební období) je v kompetenci ředitele školy. Zároveň žák může skládat nejvýše 
2 nepovinné zkoušky profilové části. 
 
Výše popsaný právní stav má podle platné legislativy (zákon č. 178/2016 Sb., nařízení vlády  
č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.) trvat pro konání maturitní zkoušky do 
roku 2020. Od jarního zkušebního období 2021 mají prvomaturanti oborů vzdělání gymnázií 
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a lyceí povinnost konat 3 zkoušky společné části MZ, a to z českého jazyka a literatury, cizího 
jazyka i matematiky. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou mít prvomaturanti 
všech ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou povinnost sice pouze 2 zkoušek společné 
části MZ, nicméně musí to být striktně vedle českého jazyka a literatury cizí jazyk, volba 
matematiky pro ně již není možná.  
 
Od jarního zkušebního období 2022 by se podle platné legislativy měla situace sjednotit tak, že 
všichni prvomaturanti konají již 3 povinné zkoušky společné části MZ, kromě oborů 
uměleckých, zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost, v jejichž RVP i po komplexních 
úpravách vzdělávací oblasti „Matematické vzdělávání“ v letech 2016 a 2017 zůstává 
nedostatečný počet hodin (méně než 10 v týdenním přepočtu po dobu vzdělávání) pro kvalitní 
zvládnutí učiva matematiky podle maturitního katalogu požadavků pro zkušební předmět 
Matematika. Žáci oborů uměleckých, zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost by tak 
i v budoucnu měli vždy maturovat pouze z 2 předmětů společné části MZ, a to z českého jazyka 
a literatury a cizího jazyka.     
   
MŠMT z dlouhodobého pohledu prosazuje model 3 povinných zkoušek společné části MZ v co 
nejširším spektru oborů vzdělání, a to z důvodu, že je žádoucí, aby každý maturant konal při 
ukončování vzdělávání zkoušku z jednoho cizího jazyka na srovnatelné certifikované úrovni 
a aby žáci většiny oborů vzdělání prokázali základní matematické kompetence. 
 
V uplynulém období od nabytí platnosti zákona č. 178/2016 Sb. a zejména nařízení vlády 
č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání s povinnou matematikou jako zkušebním 
předmětem společné části MZ, ve znění nařízení č. 71/2017 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), se 
ukazuje, že „dvourychlostní“ zavedení povinné zkoušky z matematiky (v roce 2021 žáci 
gymnázií a lyceí, v roce 2022 žáci většiny ostatních oborů vzdělání) je pedagogickou 
i žákovskou veřejností přijímáno kriticky, a to mj. i z důvodu, že v roce 2021 např. žáci 
strojírenských, informatických, dopravních a stavebních oborů, obchodních akademií aj. mají 
legislativně danou povinnost maturovat z cizího jazyka, nemohou si zvolit matematiku.  
 
Proto se jeví jako velmi žádoucí sjednocení zavedení 3 povinných zkoušek společné části MZ 
v jednom školním roce u všech uvažovaných oborů vzdělání obsažených v nařízení vlády, tj. ve 
školním roce 2021/2022.  
 
1.2.2  Struktura zkoušek společné části MZ 
 
Podoba zkoušek společné části MZ je dána § 78 školského zákona a katalogem požadavků pro 
konkrétní zkušební předmět, přičemž platí, že katalogy jsou zveřejňovány vždy nejpozději 48 
měsíců před konáním příslušné zkoušky – viz: https://www.novamaturita.cz/katalogy-
pozadavku-1404033138.html  
  
Zkoušky společné části MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou koncipovány jako 
tzv. zkoušky komplexní sestávající ze tří dílčích zkoušek (didaktický test + písemná práce + 
ústní zkouška). Při zkoušce z cizího jazyka jsou v souladu s katalogem požadavků ověřovány 
jazykové kompetence žáků na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (SERR). Zůstává zachován výběr z 5 cizích jazyků. 
 
Zkouška z matematiky společné části MZ se koná pouze formou didaktického testu 
a koresponduje se zveřejněným katalogem požadavků pro tento zkušební předmět; náročnost 
požadovaných očekávaných výstupů a probíraného učiva je nastavena na výuku minimálně 
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10 hodin matematiky v týdenním přepočtu po dobu 4leté denní formy vzdělávání 
(u nástavbových oborů jde o součet minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP 
příslušného oboru kategorie dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace 
matematiky v RVP příslušného navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5).  
 
Vyhodnocení všech zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ se řídí jednotnými kritérii, 
která každoročně do 31. března zveřejňuje MŠMT a jejichž zpracovatelem a garantem je 
CZVV. Vyhodnocení zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné práce je plně 
v gesci CZVV (DT hodnotí anonymizovaně tzv. rateři a superrateři, PP hodnotí anonymizovaně 
externí centrální hodnotitelé – proškolení učitelé ČJL a cizích jazyků (anglického, německého, 
ruského, španělského, francouzského jazyka), a to na základě dohody uzavřené s CZVV a podle 
jednotné metodiky stanovené CZVV. Hodnotitel písemné práce nesmí dle ustanovení školského 
zákona hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem. 
 
Zadání didaktických testů a písemných prací pro konkrétní zkušební období je stejné pro 
všechny maturující žáky, je informací veřejně nepřístupnou (podléhá zkušebnímu tajemství) 
a zkoušky se konají ve všech školách ve stejný den a čas podle tzv. jednotného zkušebního 
schématu (JZS).  
 
Parametry 15minutové dílčí ústní zkoušky z ČJL a CJ konané před zkušební maturitní komisí 
vycházejí opět z platných katalogů požadavků; v obou případech je ověřována schopnost 
souvislého mluveného projevu žáka a schopnost adekvátně reagovat na otázky hodnotitelů. 
Meritem zkoušky je práce s pracovním listem, který obsahuje tematicky zaměřené výchozí 
texty; v případě zkoušky z ČJL je obsažen úryvek z vybraného literárního díla, které žák 
přečetl. Hodnocení dílčích ústních zkoušek opět vychází z centrální metodiky, hodnotitelé 
musejí absolvovat certifikační školení a obdržet osvědčení.   
 
1.2.3. Výběrová zkouška Matematika+ a nepovinná zkouška Matematika rozšiřující  
 
Od roku 2014 se formou pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskutečňuje 
výběrová zkouška Matematika+, kterou jako samostatnou zkoušku, jejíž výsledek zohledňují 
v kritériích přijímacího řízení mnohé vysoké školy v ČR, mohou konat osoby, které 
v příslušném školním roce jsou žáky posledního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou a podaly k 1. prosinci přihlášku k maturitní zkoušce. Zkouška Matematika+ je vždy 
přiřazena na závěrečný den jednotného zkušebního schématu v jarním zkušebním období. Pro 
jarní zkušební období 2019 se ke zkoušce přihlásilo cca 3200 uchazečů.   
 
Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2020, vzhledem ke stoupajícímu zájmu maturantů 
o tuto zkoušku a ke zvyšujícímu počtu vysokých škol, které výsledek zkoušky zahrnují do 
kritérií přijímacího řízení, se jeví jako žádoucí, aby pod názvem „Matematika rozšiřující“ byla 
zařazena do portfolia nepovinných zkoušek společné části MZ, a to počínaje jarním zkušebním 
obdobím 2021.  
 
Další informace o výběrové zkoušce Matematika+ lze nalézt na: 
https://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html . 

1.2.4. Opravné a náhradní zkoušky 
 
Podle § 81 odst. 2, 3 a 5 školského zákona v případě, že žák povinnou zkoušku společné části 
nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to 
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nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, 
opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně 
omluví, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním 
předpisem (vyhláška č. 177/2009 Sb.).  
 
Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák 
opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal.  
Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud 
byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.  
Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem střední 
školy (30. června roku, v němž úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání).  
 
1.2.5. Hodnocení zkoušek společné části MZ, celkové hodnocení maturitní zkoušky 
a vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 
 
Podle § 81 odst. 4 školského zákona ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě 
části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Prováděcí právní předpis (vyhláška 
č. 177/2009 Sb.) pak upřesňuje celý proces celkového hodnocení maturitní zkoušky a vydání 
vysvědčení, tj. stanoví, že vydání vysvědčení o maturitní zkoušce se odehrává prostřednictvím 
informačního systému CZVV. CZVV do systému vkládá výsledky hodnocení DT a PP, ředitelé 
škol vkládají hodnocení ústních zkoušek společné části MZ konaných před zkušební maturitní 
komisí a výsledky všech zkoušek profilové části MZ.  
 
Kompletní datový balíček obsahující hodnocení všech zkoušek SČ MZ v souladu s kritérii 
hodnocení zveřejněnými MŠMT a hodnocení všech zkoušek profilové části MZ schválené 
zkušební maturitní komisí zpřístupňuje CZVV řediteli střední školy. CZVV také zajišťuje 
převod celkového hodnocení žáka na stupnici PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM – PROSPĚL; 
pokud žák z některé povinné maturitní zkoušky má hodnocení „nedostatečný“, tj. jeho celkové 
hodnocení je NEPROSPĚL, pak mu není vydáno vysvědčení o maturitní zkoušce.  
 
1.3 Identifikace dotčených subjektů 
 
Žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, ředitelé a učitelé 
středních škol (zejména učitelé ČJL a CJ), MŠMT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
(CZVV), krajské úřady. 
 
1.4 Zhodnocení rizika 
 
V případě zachování současného stavu, tj. nepřijetí navrhované právní úpravy, setrvá převážná 
část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ve společné části MZ, tedy 
na centrální úrovni. Nebude o rok posunut termín konání povinné zkoušky společné části 
maturitní zkoušky z matematiky pro obory vzdělání gymnázií a lyceií o jeden rok. Nebude 
umožněno konání nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, byly zvažovány varianty: 
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VARIANTA NULOVÁ 

Zachování existujícího právního stavu. 
 
VARIANTA 1 

A. Počet a struktura zkoušek společné části MZ a profilové části MZ  

Při Variantě 1 předkladatel zachovává stávající koncept společné části maturitní zkoušky, 
včetně komplexnosti zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, ale s ročním 
posunem termínu pro změnu počtu zkoušek společné části MZ – zavedení 3 povinných zkoušek 
společné části až od jarního zkušebního období 2022 současně pro všechny obory vzdělání 
stanovené v nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Gymnázia a lycea tedy nebudou o rok „předsunuta“. 
 
Posunutím účinnosti změny ustanovení § 78 odst. 1 a 2 se má dosáhnout žádoucího sjednocení 
termínu zavedení povinnosti 3 zkoušek společné části MZ u všech oborů vzdělání 
s dostatečným počtem hodin výuky matematiky podle RVP od jarního zkušebního období 2022, 
a to pro ty žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou 
po 30. září 2021. Odstraní se tak mj. kritizované a nežádoucí disproporce, kdy by za současného 
právního stavu v roce 2021 museli např. žáci pedagogických a zdravotnických lyceí konat tři 
povinné zkoušky (ČJL, CJ, Ma), ale žáci strojírenských, dopravních, elektrotechnických oborů, 
obchodních akademií by museli konat dvě povinné zkoušky, a to ČJL a CJ (volba matematiky 
v tomto roce podle platné právní úpravy není možná).  
 
V počtu a obsahové struktuře zkoušek profilové části MZ nedochází při Variantě 1 k žádným 
změnám, tj. pro obory vzdělání stanovené v nařízení vlády (s povinnou zkouškou z Ma) bude 
na řediteli školy, zda v profilové části určí jako povinné 2, nebo 3 zkoušky, zatímco žáci oborů 
vzdělání neuvedených v nařízení vlády (bez povinné zkoušky z Ma) musejí povinně konat 
3 zkoušky profilové části. 
 
Při povinnosti žáků konat 3 zkoušky společné části MZ je nutné počítat s mírným zvýšením 
celkové neúspěšnosti u (řádného termínu) maturitní zkoušky oproti nynějšímu stavu. 
Odhadujeme, že při zavedení 3 povinných zkoušek se může neúspěšnost žáků zvýšit v řádném 
termínu maturitní zkoušky až o 33 procent oproti roku 2018; skutečná neúspěšnost po třech 
pokusech maturitní zkoušky (řádný termín a 2 opravné zkoušky) v průběhu 5 let po úspěšném 
ukončení posledního ročníku vzdělávání je však výrazně nižší, pohybuje se mezi 5 až 10 
procenty maturitního ročníku – viz následující tabulku: 
 
Ročník prvního přihlášení k MZ 2011 2012 

Neuspěli – nevyčerpali termíny, ale neudělali MZ 
do 5 let 

1,2 % 0,9 % 

Neuspěli – vyčerpali termíny, vyčerpali 5letou 
lhůtu 

4,7 % 4,4 % 

Neuspěli (vyčerpali termíny a 5letou lhůtu)  
+ nedostavili se (nebyli připuštěni, omluvili se) 

8,1 % 7,2 % 

                                                                                                        Zdroj: CZVV 
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Výše uvedený vývoj úspěšnosti a neúspěšnosti prvomaturantů v následujících 5 letech 
nenasvědčuje dramatickému navýšení konečné výsledné neúspěšnosti po vyčerpání zákonem 
garantovaných termínů. I kdyby se tedy zvýšila reálná neúspěšnost v důsledku zavedení 3 
povinných zkoušek společné části MZ na dvojnásobek, šlo by zhruba o 5% nárůst, konečná 
faktická neúspěšnost by tak stoupla cca na 10 %. Takovou hodnotu lze pokládat, vzhledem 
k podílu maturantů na populačním ročníku a rozložení IQ v populaci, za spíše nízkou.  
 
Při Variantě 1 je jak pro maturitní rok 2021, tak pro rok 2022 a později počítáno s komplexními 
zkouškami z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, kdy všechny tři dílčí zkoušky (DT, 
PP, ÚZk) jsou zadávány podle katalogů požadavků pro příslušný zkušební předmět a jejich 
hodnocení je centralizované v souladu s kritérii zveřejněnými MŠMT. 
 
B. Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující  

Ve společné části každý žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky; navrhovaná úprava 
VARIANTY 1 rozšiřuje portfolio nepovinných zkoušek o zkušební předmět „Matematika 
rozšiřující“, a to ve snaze nabídnout nadaným a motivovaným žákům výběrovou zkoušku na 
úrovni jejich schopností, jejíž absolvování a obdržení certifikačního osvědčení může být 
důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na VŠ a návazného studia 
některých vysokoškolských oborů na českých i zahraničních univerzitách a vysokých školách 
(v případě matematiky rozšiřující jde zejména o vysoké školy technického, ekonomického, 
matematického a přírodovědného zaměření, výjimkou nejsou ani právnické fakulty).  
 
Pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+ je realizováno do konce školního roku 
2019/2020. Poprvé by se k této nepovinné zkoušce mohli maturanti přihlásit v jarním 
zkušebním období 2021, tj. účinnost tohoto ustanovení je vhodná k 1. 10. 2020. Zároveň je 
nutné přechodným ustanovením určit, dokdy bude zveřejněn katalog požadavků pro 
matematiku rozšiřující, v souladu s nímž by se nepovinná zkouška konala – jako reálný se jeví 
termín do 30. dubna 2020. 
 
U nepovinných zkoušek profilové části MZ nedochází k žádné změně oproti současnému stavu: 
žák koná nejvýše 2 nepovinné zkoušky, ředitel školy musí nejméně 2 nepovinné zkoušky určit 
do nabídky zkoušek profilové části. 
 
Předpokládané finanční náklady na zajištění zkoušky Matematika rozšiřující 
 
Na základě zkušeností z realizace zkoušky Matematika+ v rámci pokusného ověřování v letech 
2016 až 2018 lze učinit následující předpoklady pro stanovení očekávaných nákladů k jejímu 
zajištění od roku 2021. Počet přihlášených žáků dosáhne pro jarní zkušební období v průměru 
hodnoty 3000, zkouška bude konána na 600 školách v 650 zkušebních učebnách. Průměrná 
neúspěšnost žáků v jarním zkušebním období dosáhne hodnoty 33 %, z čehož lze dovodit, že 
v podzimním zkušebním období bude zkoušku konat 990 žáků v 150  zkušebních místech. Za 
takto stanovených kvantitativních parametrů budou požadavky na rozpočet CZVV následující: 
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Matematika rozšiřující jako nepovinná zkouška od roku 2021  
– finanční náklady v Kč 
    

Ukazatel Náklady 
jarní termín 

Náklady  
podzimní termín Náklady rok 

Náklady celkem  1 725 511 787 592 2 513 102 
Mzdové prostředky 795 000 397 500 1 192 500 
z toho: platy 0 0 0 
             OON 795 000 397 500 1 192 500 
FKSP (2 %) 0 0 0 
OBV 930 511 390 092 1 320 602 
Provozní  
běžné výdaje 751 636 300 654 1 052 290 

Zákonné odvody 178 875 89 438 268 313 
                                                                                                               Zdroj: CZVV 

 

V oblasti opravných a náhradních zkoušek, hodnocení zkoušek společné části MZ, celkového 
hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení o maturitní zkoušce nedojde při VARIANTĚ 
1 k žádným změnám. 
 
C. Identifikace nákladů a přínosů Varianty 1 

Náklady a rizika 
- Při Variantě 1 dojde s ročním posunem, tedy až od jarního zkušebního období 2022, 
k navýšení finančních nákladů a organizační náročnosti zejména na straně CZVV, kdy při 
zavedení 3 povinných zkoušek společné části MZ ve většině oborů vzdělání (1. ČJL, 2. CJ, 
3. Ma) je nutné počítat s navýšením počtu hodnotitelů-raterů didaktických testů a také s vyšším 
objemem tisku zkušební dokumentace (testových sešitů a záznamových archů); většina žáků 
bude povinně konat 3 testy; celkové dopady tohoto kroku byly již popsány v důvodové zprávě 
k zákonu č. 178/2016 Sb., kterým byla původně povinnost konání 3 zkoušek společné části MZ 
stanovena (alespoň pro gymnázia a lycea) od jarního zkušebního období 2021.  
- Při Variantě 1 je dále nutné počítat s náklady na realizaci nepovinné zkoušky matematika 
rozšiřující.  
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Předpokládané dopady Varianty 1 do rozpočtu CZVV od roku 2021, resp. 2022 
 
 
Rok  

 
Položka nákladů 

Změna ročních nákladů 
CZVV oproti roku 2018  
(v tis. Kč) 

od 2021 Roční náklady na zajištění nepovinné zkoušky 
matematika rozšiřující 
 

2 513  

od 2022 Celkem nárůst položek na zavedení  
3 povinných zkoušek formou DT  
(náklady na zajištění hodnocení otevřených úloh, 
náklady pro zajištění JEZUS v podzimním období  
ve spádových školách, platy a OON + odvody, 
materiál cestovné, poštovné a ostatní služby)  
 

14 026 

od 2022  Náklady celkem  
 

16 539 

Zdroj: CZVV 
Přínosy 
 
Jednoznačným organizačním a legislativním přínosem Varianty 1 je skutečnost, že v jarním a 
podzimní zkušebním období 2021 zůstane po všechny žáky všech oborů vzdělání ukončených 
maturitní zkouškou zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem v rámci druhé povinné 
zkoušky společné části, oddálí se zavedení povinnosti zkoušek ze tří zkušebních předmětů 
společné části MZ poprvé až na jarní zkušební období 2022. 
 
 
VARIANTA 2 
 
A. Počet a struktura zkoušek společné části MZ a profilové části MZ  

VARIANTA 2 znamená zásadní změnu v pojetí společné části MZ, a to i s dopadem do 
profilové části MZ.   
 
VARIANTA 2 vychází z konceptu dvoustupňové tvorby kurikula, kdy MŠMT vydává rámcové 
vzdělávací programy (RVP), jež tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích 
programů (ŠVP), které zpracovávají školy. ŠVP zohledňují vzdělávací podmínky dané školy, 
pedagogické záměry školy a zřizovatele, umožňují přizpůsobovat vzdělávání praxi. 
 
Tato varianta podobně jako VARIANTA 1 zavádí 3 povinné zkoušky společné části MZ ve 
většině oborů vzdělání od jarního zkušebního období 2022 s tím rozdílem, že tyto zkoušky 
společné části MZ by se konaly pouze formou didaktického testu. Cílem této změny je 
provázání s konceptem dvoustupňové tvorby kurikula, tzn., že v případě společné části MZ se 
zkoušky zaměřují na ověření znalostí vycházejících z RVP formou didaktických testů. 
V případě profilové části MZ („školní část“) se zkoušky budou zaměřovat na ověření znalostí 
vycházejících z ŠVP. 
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Ověřování jazykových znalostí a dovedností formou písemné práce a ústní zkoušky se od 
školního roku 2020/2021 zcela přesune do profilové části MZ, odpovědnost za tyto výstupy 
(zadání, proces konání, hodnocení zkoušky) bude v rukou ředitelů středních škol. Zákon nově 
zakotvuje povinnost konat v profilové části MZ: 
 
- zkoušku z ČJL konanou formou PP a ÚZk před zkušební komisí, 
- zkoušku z CJ konanou formou PP a ÚZk před zkušební komisí (v jarním a podzimním 

zkušebním období 2021 jen těm žákům, kteří ve společné části MZ zvolí zkoušku z CJ), 
- další 2 až 3 zkoušky profilové části, které korespondují s profilem absolventa stanoveným 

v RVP příslušného oboru vzdělání (přitom obory vzdělání neuvedené v nařízení vlády mají 
od školního roku 2021/2022 povinnost 3 zkoušek). 
 

Nezbytné přesnější požadavky pro zkoušku z ČJL a CJ konanou formou písemné práce a ústní 
zkoušky konané před zkušební komisí (počet zadání/témat, základní požadavky na obsahové  
a formální vymezení, dobu trvání zkoušky) stanoví prováděcí vyhláška č. 177/2009 Sb., včetně 
toho, že písemná práce z ČJL a CJ ověřuje schopnost žáka vytvořit samostatný delší písemný 
projev. 
 
Konkrétní podoba (a také kritéria hodnocení) zkoušky z ČJL a CJ formou PP a ÚZk  
v jednotlivých školách a oborech vzdělání bude však tak jako u jiných zkoušek profilové části 
MZ vycházet z požadavků formulovaných ve školním vzdělávacím programu a ze školních 
pravidel hodnocení.  
 
Důležitým předpokladem této změny je skutečnost, že od jarního zkušebního období 2021 
budou zkoušky společné části MZ (didaktické testy) hodnoceny samostatně a takto budou 
zaznamenány i v příslušných protokolech výsledků MZ a zejména na vysvědčení o MZ. 
Zkoušky profilové části MZ z ČJL a CJ (písemné práce a ústní zkoušky) budou hodnoceny jako 
jedna samostatná zkouška v souladu s kritérii ředitele školy. Tj. maturující žák bude mít na 
vysvědčení o MZ od jarního zkušebního období 2021 dvojí hodnocení z ČJL a CJ – jednou 
v rámci společné části MZ, jednou v rámci profilové části MZ. Předpokládá se novelizace 
příslušné části vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů.         
 
B. Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující  

I při Variantě 2 předkladatel prosazuje rozšířit portfolio nepovinných zkoušek o zkušební 
předmět „Matematika rozšiřující“, a to ve snaze nabídnout nadaným a motivovaným žákům 
výběrovou zkoušku, ke které by se mohli maturanti přihlásit od jarního zkušebního období 
2021. 
 
Varianta 2 je v tomto bodě shodná s Variantou 1. 
 
Zároveň zákon umožňuje, aby i žáci oborů vzdělání neuvedených v nařízení vlády, kteří budou 
od roku 2022 konat jen 2 povinné zkoušky společné části MZ formou DT z ČJL a CJ, mohli 
konat DT z matematiky a matematiky rozšiřující ve společné části MZ jako nepovinnou 
zkoušku. 
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C. Opravné a náhradní zkoušky společné části MZ  

Je zachována možnost nejvýše 2 opravných zkoušek z každého zkušebního předmětu maturitní 
zkoušky. Při schválení Varianty 2 je navíc nutné řešit situaci, kdy po podzimním zkušebním 
období 2020 bude mít určitá část maturantů úspěšně vykonané jen některé dílčí zkoušky 
společné části MZ formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí; k tomu, aby 
ve lhůtě do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku středního vzdělávání dokončili 
všechny povinné zkoušky maturitní zkoušky a získali vysvědčení o maturitní zkoušce, tj. stupeň 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, je potřeba zákonem a prováděcí vyhláškou stanovit 
centrální pravidla, jak toho dosáhnout. 
 
Předkladatel zákona navrhuje, aby zbylé náhradní nebo opravné dílčí zkoušky z ČJL a CJ 
konané formou písemné práce nebo ústní zkoušky před zkušební komisí maturant od jarního 
zkušebního období 2021 již konal v rámci profilové části MZ podle způsobu hodnocení 
a kritérií nastavených ředitelem školy, v níž žák ukončil poslední ročník vzdělávání. Kritéria 
ředitel školy zveřejňuje v souladu s prováděcí vyhláškou s dostatečným časovým předstihem 
před začátkem zkoušek profilové části MZ v příslušném školním roce (zkušebním období).  
V souvislosti s tím MŠMT vytvoří a vyhláškou stanoví centrální „klasifikační převodník“, jak 
bodové hodnocení dílčích zkoušek formou PP a ÚZk úspěšně vykonaných do podzimního 
zkušebního období 2020 bude u žáků, kteří budou konat opravné a náhradní dílčí zkoušky, 
převedeno na stupeň prospěchu a ředitel střední školy toto hodnocení zohlední v celkovém 
hodnocení zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk profilové části MZ. 
 
D. Hodnocení zkoušek společné části MZ, celkové hodnocení maturitní zkoušky  

a vydání vysvědčení o maturitní zkoušce  

Od jarního zkušebního období 2021 budou zkoušky společné části MZ (didaktické testy) 
hodnoceny CZVV samostatně, takto budou zaznamenány ve výpisu o výsledcích zkoušek 
společné části žáka, do hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a CJ už nebude stát 
centrálními pravidly zasahovat. Současně zkoušky profilové části MZ z ČJL a CJ (písemné 
práce a ústní zkoušky) budou hodnoceny jako jedna samostatná zkouška v souladu s kritérii 
ředitele školy, samostatně budou zaznamenány v příslušném protokolu o výsledcích zkoušek 
profilové části žáka spolu s dalšími povinnými zkouškami profilové části v souladu s RVP 
a nabídkou ředitele střední školy. 
 
Každý maturující žák bude mít na vysvědčení o MZ od jarního zkušebního období 2021 dvojí 
hodnocení z ČJL a CJ – jednou v rámci společné části MZ, jednou v rámci profilové části MZ.   
Vysvědčení o MZ bude tedy obsahovat tyto povinné zkoušky: 
o v jarním a podzimním zkušebním období 2021: 

a) hodnocení 2 didaktických testů společné části (1. ČJL, 2. volba mezi CJ a Ma), 
b) hodnocení 3 až 5 zkoušek profilové části;  

o od jarního zkušebního období 2022: 
a) hodnocení 3, resp. 2 dvou didaktických testů společné části (1. ČJL, 2. CJ, 3. Ma, 

resp. u oborů vzdělání neuvedených v NV. č. 445/2016 Sb.: 1. ČJL, 2. CJ), 
b) hodnocení 4 až 5 zkoušek profilové části, resp. u oborů vzdělání neuvedených v NV. 

č. 445/2016 povinně 5 zkoušek profilové části.  
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SUBVARIANTA 2.1 
Didaktické testy společné části MZ budou pro potřeby vydání vysvědčení o MZ hodnoceny 
pouze na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. budou mít základní vypovídací hodnotu, zda žák dosáhl 
centrálně stanovené hranice úspěšnosti. Konkrétní bodové (procentní) hodnocení bude uvedeno 
pouze v protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Toto bodové hodnocení pak může být 
využito jako jedno z kritérií v rámci přijímacího řízení na VŠ. 
Všechny zkoušky profilové části MZ budou standardně hodnoceny stupněm prospěchu od 
„výborný“ po „nedostatečný“. 
Při subvariantě 2.1 se do celkového hodnocení maturitní zkoušky (PROSPĚL 
S VYZNAMENÁNÍM – PROSPĚL – NEPROSPĚL) započítá stupeň prospěchu pouze 
povinných zkoušek profilové části MZ.  
 
SUBVARIANTA 2.2 
Didaktické testy společné části MZ budou pro potřeby vydání vysvědčení o MZ hodnoceny od 
„výborný“ po „nedostatečný“, tj. jejich bodové (procentní) hodnocení CZVV převede v souladu 
s centrálními kritérii hodnocení na stupeň prospěchu.  
 
Všechny zkoušky profilové části MZ budou standardně hodnoceny stupněm prospěchu od 
„výborný“ po „nedostatečný“. 
 
Při subvariantě 2.2 se do celkového hodnocení maturitní zkoušky započítá stupeň prospěchu 
jak povinných zkoušek profilové části MZ, tak povinných zkoušek společné části MZ. 
 
V oblasti celkového hodnocení maturitní zkoušky zůstane zachován platný právní stav, tedy 
pokud žák z jednoho povinného didaktického testu společné části neuspěje nebo z jedné 
povinné zkoušky profilové části bude mít hodnocení „nedostatečný“, neuspěl celkově v dané 
části maturitní zkoušky, tj. také u maturitní zkoušky jako celku, a proto vysvědčení o MZ mu 
nemůže ředitel školy vydat. Zůstává také zachováno, že výsledek nepovinných zkoušek 
společné i profilové části MZ se do celkového prospěchu nezapočítává. 
 
Dále předkladatel prosazuje, aby zůstal zachován proces vystavování vysvědčení o MZ 
prostřednictvím informačního systému Centra, kdy CZVV do systému zaznamená výsledky 
didaktických testů, ředitel školy výsledky všech zkoušek profilové části; na základě všech 
těchto dat CZVV do 2 pracovních dnů ode dne záznamu výsledků všech zkoušek profilové části 
MZ žáků jednotlivé třídy připraví pro ředitele školy datový balíček s kompletními výsledky MZ 
a s celkovým hodnocením MZ. Ředitel školy pak bude mít 2 pracovní dny na vystavení 
vysvědčení MZ žáků své školy. 
Zachovat stávající mechanismus předávání celkových údajů o výsledcích maturitní zkoušky 
považuje předkladatel za vhodné zejména z těchto důvodů; 
 
Jedná se o komfortní pro střední školy, CZVV bude spravovat celý systém výsledků maturitních 
zkoušek a technicky zabezpečovat jeho bezproblémové fungování; 
MŠMT bude mít i nadále k dispozici relevantní celostátní data o ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou. 
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E. Identifikace nákladů a přínosů Varianty 2 

Náklady a rizika 
V důsledku zavedení 3 povinných zkoušek společné části MZ je nutné počítat zhruba  
s 5% nárůstem neúspěšnosti maturujících žáků, nicméně pokud budou písemné práce a ústní 
zkoušky hodnoceny ve školách podle kritérií jednotlivých škol, je reálný předpoklad snížení 
míry neúspěšnosti u zkoušek z ČJL a CJ profilové části MZ. Konečná faktická neúspěšnost 
žákovského maturitního ročníku by tak po řádném termínu a dvou opravných zkouškách ve 
lhůtě 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání měla stoupnout oproti 
Variantě l pouze na cca 7 % neúspěšných maturantů.   
 
V průběhu 8 let pátá věcná a legislativní změna v hodnocení PP. 
 
Školy budou muset zpracovat podklady a srovnatelná kritéria hodnocení pro zkoušky  
z ČJL a CJ formou písemné práce a ústní zkoušky a v uvedeném období věnovat čas hodnocení 
PP.  
 
Také při Variantě 2 dojde od jarního zkušebního období 2022 k  navýšení finančních nákladů 
a organizační náročnosti na straně CZVV (zavedení 3 povinných zkoušek společné části MZ 
a realizace nepovinné zkoušky matematika rozšiřující) – shoda s Variantou 1.  
 
Při Variantě 2 však dojde již jarního zkušebního období 2021 ke snížení finančních nákladů 
státu v důsledku přesunu zpracování zadání a veškerého hodnocení PP na samotné střední 
školy.  
Při Variantě 2 bude v důsledku změny konceptu zpracování výsledků zkoušek a nezbytné 
změny struktury předávaných dokumentů (zejména protokolů o výsledcích zkoušek profilové 
části MZ žáka) nutná úprava informačního systému Centra, která si také vyžádá finanční 
náklady. 
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Předpokládané dopady Varianty 2 do rozpočtu CZVV  
(bez změny informačního systému Centra)  
 
 
Rok  

 
Položka nákladů 

Změna ročních 
nákladů CZVV  
oproti roku 2018  
(v tis. Kč) 

od 2021 Roční náklady na zajištění nepovinné 
zkoušky matematika rozšiřující 
 

2 513  

od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP z ČJL  
(odměny centrálním hodnotitelům + odvody)  
 

– 10 892 

od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP z CJ  
(odměny centrálním hodnotitelům + odvody)  
 

– 8 101 
–  

od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP z ČJL  
(náklady na školení)  
 

– 1 285 

od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP z CJ  
(náklady na školení)  
 

– 890 

od 2022 Celkem nárůst položek na zavedení  
3 povinných zkoušek formou DT  
(náklady na zajištění hodnocení otevřených 
úloh, náklady pro zajištění JZS v podzimním 
období ve spádových školách, platy a OON + 
odvody, materiál cestovné, poštovné a ostatní 
služby)  
 

4 654 

od 2022  Snížení nákladů za rok celkem  
 

– 14 001  

                                                                                                       Zdroj: CZVV  
 
Odhad dopadu úpravy modelu maturitní zkoušky od roku 2022 do rozpočtu CZVV vychází 
z těchto předpokladů: 
 
- ve společné části MZ se budou konat pouze zkoušky formou didaktického testu; 

- pro všechny obory vzdělání (kromě uměleckých, zdravotnických a oboru Sociální činnost) 
bude povinná zkouška z matematiky i cizího jazyka; 

- náklady na konání podzimního zkušebního období ve spádových školách (za předpokladu 
zachování současného modelu financování formou rozvojového programu) narostou  
o cca 10 % (zvýší se sice počet neúspěšných v didaktických testech, ale neuskuteční se 
opravné a náhradní zkoušky formou písemné práce); 

- objem hodnocení otevřených úloh se zvýší zhruba o jednu polovinu; v rámci hodnocení 
otevřených úloh z matematiky dojde k 3násobnému nárůstu pracnosti a v rámci cizích 
jazyků o 1,3násobek; 
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- náklady CZVV se sníží o částky vyplácené hodnotitelům PP, vedoucím hodnotitelských 
týmů a vedoucím hodnocení předmětu;  

- nárůst objemu práce oddělení matematiky CZVV si vyžádá zvýšení počtu pracovníků  
o 1 úvazek; 

- náklady na zajištění činnosti školních maturitních komisařů a provozní náklady na 
zabezpečení provozu technologické infrastruktury zůstanou zachovány ve stávající výši; 

- náklady na výrobu a distribuci testových zadání zůstanou ve stávající výši – dojde sice ke 
snížení nákladů na tisk zkušební dokumentace PP, ale zároveň se zvýší náklady na tisky 
dokumentace DT třetí zkoušky, a to zhruba ve stejné výši. 

Odhad výdajů na úpravu informačního systému Centra vychází z předpokladu, že bude nutné 
obsahově a graficky změnit zejména tyto „formulářové nástroje“ a upravit procesy spojené 
s jejich skenováním, digitalizací a zpracováním:  

a) přihlášku k maturitní zkoušce, resp. opravné a náhradní zkoušce a všechny procesy 
související s jejím zpracováním; 

b) protokol o výsledcích zkoušek profilové části MZ žáka;  
c) zajištění funkcionality převodu hodnocení dílčích zkoušek společné části z ČJL a CJ 

konaných formou PP a ÚZk do profilové části po dobu 5 let.  
Velmi přibližný rámcový minimální odhad jednorázových nákladů na úpravu informačního 
systému CZVV založený na pracnosti jednotlivých činností je 3 mil. Kč.  
 
Přínosy 
 
o Pojetí MZ naplňuje koncept dvoustupňové tvorby kurikula.  
o Snížení administrativní zátěže škol při skenování záznamových archů a další zkušební 

dokumentace PP, protože PP už nebudou předávány k centrálnímu hodnocení CZVV.   
o Předpoklad, že žáci budou znát hodnocení své písemné práce dříve než nyní, cca týden před 

konáním ústních zkoušek před zkušební komisí. 
o Hodnocení zkoušek profilové části MZ z ČJL a CJ (výsledné hodnocení PP a ÚZk  

a celkové hodnocení zkoušky) převedené na klasifikační stupnici se žák dozví od předsedy 
zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu poté, co vykoná ústní zkoušku před 
komisí.   

o Posílení pravomoci a odpovědnosti ped. pracovníků (ředitelů škol, opravovatelů písemných 
prací,  předsedů zkušebních maturitních komisí) za nastavení a dodržování kritérií  
hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a CJ. 

o Důraz na precizaci a transparentnost pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu, 
a na jejich promítnutí do způsobu a kritérií hodnocení zkoušek a částí zkoušek profilové 
části MZ.  

o Posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit 
hodnocení, zodpovědět případné dotazy; reaguje se tak mj. na kritiku části laické i odborné 
veřejnosti, že PP jsou hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu 
dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání. 

o Transparentní stanovení práva žáka na 2 vyučovací dny volna na přípravu na vykonání DT.   
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o Při Variantě 2 dojde od jarního zkušebního období 2021 ke snížení finančních nákladů 
a organizační náročnosti na straně CZVV v důsledku přesunu zpracování zadání 
a veškerého hodnocení PP na samotné střední školy – čistá úspora cca 21 mil. Kč.  

Takto uspořené finanční prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální školství) 
rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení zkoušek 
společné části MZ vyvedeny. 
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Rekapitulace: Časová posloupnost úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky  
 
 Navrhovaná změna v modelu a hodnocení zkoušek maturitní zkoušky 

 
Společná část  

 
Profilová část  

Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky 
(žák koná nejvýše 2) 

Současný platný stav 
pro kalendářní roky 
2019 a 2020  
(do podzimního  
období 2020)  

• 2 povinné zkoušky 
1. ČJL 
2. volba mezi Ma a cizím 

jazykem  
(AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ)  

 
• ČJL a CJ jako komplexní 

zkoušky tvořené třemi 
dílčími zkouškami (DT, PP, 
Úzk) 

• volba z Ma, AJ, NJ, RJ,  
FJ, ŠJ 

• 2, nebo 3 povinné zkoušky podle 
rozhodnutí a nabídky ředitele školy 
 

• nejvýše 2 nepovinné zkoušky  
 

Kalendářní rok 2021 
(jarní a podzimní 
období 2021)  
 

• 2 povinné zkoušky 
1. ČJL 
2. volba mezi Ma a cizím 

jazykem  
(AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ)  

 
• všechny zkoušky se konají 

pouze formou DT  
 

• volba z Ma, AJ, NJ, RJ,  
FJ, ŠJ a Ma rozšiřující 

• 3 až 5 povinných zkoušek: 
1. ČJL (PP + ÚZk)  
2. CJ (PP + ÚZk) – jen u těch žáků, kteří  

ve společné části MZ zvolí zkoušku 
z CJ 

3. další 2, nebo 3 zkoušky podle 
rozhodnutí  
a nabídky ředitele školy 
 

• nejvýše 2 nepovinné zkoušky  
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Od kalendářního 
roku 2022 (od 
jarního období 2022) 

• 3 povinné zkoušky  
(ČJL + CJ + Ma) formou 
DT u oborů vzdělání 
stanovených v nařízení 
vlády  

 
 
 
 
• 2 povinné zkoušky  

(ČJL + CJ) formou DT  
u oborů vzdělání 
nestanovených v nařízení 
vlády  
 

žádná změna 
 
 

A) obory stanovené v NV  
 

• 4, nebo 5 povinných zkoušek: 
1. ČJL (PP + ÚZk)  
2. CJ (PP + ÚZk)  
3. další 2, nebo 3 zkoušky podle 

rozhodnutí a nabídky ředitele školy 
• nejvýše 2 nepovinné zkoušky  
B) obory nestanovené v NV  

 
• 5 povinných zkoušek: 
1. ČJL (PP + ÚZk)  
2. CJ (PP + ÚZk)  
3. další 3 zkoušky podle rozhodnutí  

a nabídky ředitele školy 
 

• nejvýše 2 nepovinné zkoušky 
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3. VÝBĚR DOPORUČENÉ VARIANTY   

Téma  Vybrané 
varianty 

Návrh řešení 

Úprava modelu  
a hodnocení 
maturitní zkoušky  
a některých 
náležitostí konání 
maturitní zkoušky  
 

Varianta 
2 

Od šk. roku 2020/2021 omezení zkoušek společné části 
pouze na formu didaktických testů, rozšíření zkoušek 
profilové části o povinné zkoušky z ČJL  
a CJ formou písemné práce a ústní zkoušky; rozšíření 
nabídky nepovinných zkoušek společné části MZ. 

Posun startu povinnosti 3 zkoušek společné části MZ ve 
většině oborů vzdělání s maturitní zkouškou od stejného 
okamžiku, tj. od šk. roku 2021/2022, a to pro žáky, kteří 
poslední ročník středního vzdělávání ukončí po 30. 9. 2021. 

 

4. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY, VYNUCOVÁNÍ A PŘEZKUM ÚČINNOSTI 

Implementace a vynucování Přezkum účinnosti 

Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky – změna počtu a forem zkoušek společné části 
a profilové části, rozšíření portfolia nepovinných zkoušek o matematiku rozšiřující    

Kompetence MŠMT a jím přímo řízených 
organizací (CZVV, NÚV, NIDV).  
Novelizace vyhlášky č. 177/2009 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů 
Novelizace vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
Změna RVP oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou v části „Profilová část maturitní 
zkoušky“.  
Metodická podpora učitelů ČJL a CJ v rámci 
DVPP – nastavení a dodržování kritérií 
srovnatelného hodnocení písemného projevu 
žáků.  
Sledování a zjišťování na úrovni škol zajišťuje 
ČŠI, v případě zjištění nedostatků vyžaduje 
nápravu. 

Souhrnné hodnoticí zprávy CZVV, výstupy 
inspekční činnosti (zejména tematické zprávy 
o konání maturitní zkoušky), komunikace  
s profesními sdruženími učitelů českého 
jazyka a literatury a cizích jazyků, s fakultami 
vzdělávajícími učitele a oborovými 
vědeckými ústavy AV ČR, komunikace 
se zástupci školských asociací a se zřizovateli 
středních škol. 

 

5. KONZULTACE A ZDROJE DAT 
 
Téma úpravy modelu a hodnocení maturitní zkoušky reaguje na potřebu provázání maturitní 
zkoušky s konceptem dvoustupňové tvorby kurikula. Omezení společné části maturitní zkoušky 
pouze na didaktické testy je často zmiňované řešení ze strany školských asociací  
a odborníků na školství.  
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Zdroje dat vycházejí z vlastní činnosti ministerstva a jeho přímo řízených organizací (statistické 
ročenky školství, informační systém CZVV, plán hlavních úkolů a finanční rozpočet CZVV, 
závěrečné hodnoticí zprávy o maturitní zkoušce za příslušný rok). 

6. KONTAKTY NA ZPRACOVATELE RIA 

Odbor středního a vyššího odborného 
vzdělávání a institucionální výchovy 
MŠMT  

e-mailové kontakty:  

petr.bannert@msmt.cz 
stepanka.therova@msmt.cz 
petra.patkova@msmt.cz  
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