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VIII. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu 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, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 28. února 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 28. března 2019. 
Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 70 zásadních připomínek, a to 14 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo zdravotnictví, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, veřejná ochránkyně práv, Českomoravská konfederace odborových svazů, 
Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Unie školských asociací – CZESHA, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR, Agrární komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, hlavní město 
Praha a Moravskoslezský kraj, Unie zaměstnavatelských svazů. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Úřad na ochranu osobních 
údajů, Česká národní banka, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Česká národní banka, 
Hospodářská komora České republiky, Asociace samostatných odborů, Jihočeský kraj, karlovarský kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj Středočeský 
kraj,  Pardubický kraj. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Sdružení místních samospráv České republiky, Hospodářská komora České 
republiky.  
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 
 
 
 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
K RIA 
 
Předkladatel navrhuje, aby se z centrální úrovně (z CERMAT) 
na střední školy přesunulo stanovení témat/zadání zkoušek 
z ČJ a CJ, zejména pak hodnocení písemných prací, včetně 
tisku zkušební dokumentace. Podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., 
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách, náleží hodnotiteli odměna 130 Kč za jednu opravenou 
písemnou práci. V materiálu proto postrádáme informaci 
o finančním dopadu předloženého návrhu úpravy modelu 
a hodnocení maturitní zkoušky na samotné školy. Pro 
informaci uvádíme, že např. v roce 2012 MŠMT požádalo na 
základě novely školského zákona o rozpočtové opatření, 
kterým bylo z rozpočtu RgŠ přesunuto celkem 16,9 mil. Kč 
(z toho platy PP ve výši 12,6 mil. Kč) ve prospěch příspěvkové 
organizace CERMAT na výdaje spojené s odměňováním 
hodnotitelů maturitních prací v jarním termínu 2012, neboť 
právnické osoby vykonávající činnost SŠ již odměňování 
nezajišťují. 
Závěr 
 

Akceptováno.  
Doplněno vysvětlení do RIA - Identifikace 
nákladů a přínosů (nyní) Varianty 3. MŠMT 
navrhuje využít nevyčerpanou částku na 
hodnocení PP z ČJL a CJ a školení hodnotitelů 
PP z ČJL a CJ (cca 14 mil. Kč) na úpravu 
financování středních škol – jak u oborů 
vzdělání s maturitní zkouškou, tak i u oborů 
vzdělání s výučním listem na posílení 
normativu. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky).   
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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V materiálu proto postrádáme informaci o finančním dopadu 
předloženého návrhu úpravy modelu a hodnocení maturitní 
zkoušky na samotné školy. 

 1.2 
K důvodové zpráva 
 
Uspořené prostředky CERMAT (zejména z důvodu přesunu 
hodnocení písemných prací na školy) mají být dle předkladatele 
navráceny do rozpočtu RgŠ, z něhož byly při zavedení 
centrálního hodnocení společné části maturitní zkoušky 
vyvedeny. Požadujeme proto do relevantních částí materiálu 
uvést, na jaký účel budou tyto prostředky v RgŠ použity (např. 
zda budou navýšeny mzdové prostředky). 

Akceptováno. doplněno vysvětlení do RIA - 
Identifikace nákladů a přínosů (nyní) Varianty 
3. MŠMT navrhuje využít nevyčerpanou 
částku na hodnocení PP z ČJL a CJ a školení 
hodnotitelů PP z ČJL a CJ (cca 14 mil. Kč) na 
úpravu finacování středních škol – jak u oborů 
vzdělání s maturitní zkouškou, tak i u oborů 
vzdělání s výučním listem na posílení 
normativu. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 1.3 
K předkládací zprávě 
 
V předkládací zprávě uvedená informace pouze o roční úspoře 
cca 14 mil. Kč v kapitole 333 je zavádějící, neboť a) tyto 
uspořené prostředky CERMAT (příspěvková organizace 
MŠMT) mají být dle RIA navráceny do rozpočtu RgŠ, b) v této 
částce nejsou započítány výdaje na úpravu informačního 
systému CERMAT. Požadujeme proto text o odhadu roční 
úspory z předkládací zprávy vypustit a místo něj uvést, že 
veškeré změny vyplývající z implementace předmětného 
návrhu zákona budou zabezpečeny v rámci stanovených limitů 

Akceptováno, 
předmětný text upraven. Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 
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kapitoly 333 – MŠMT na dotčené roky bez dodatečných 
požadavků na státní rozpočet. 
 

 

2. Ministr spravedlnosti 
a předseda Legislativní 
rady vlády 

2.1 
K RIA 
 
Závěrečná zpráva RIA v některých níže uvedených aspektech 
nenaplňuje požadavky závazně stanovené v Obecných 
zásadách pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA). 
K části Definice problému a popis existujícího právního stavu 
Není definován problém, který má předkládaná novela zákona 
řešit, a to včetně předložení dostatečných argumentů a dat 
dokumentujících stávající (nevyhovující) stav, jeho příčiny ani 
zhodnocení nezbytnosti zásahu na úrovni vlády nebo orgánů 
státní správy. 
Pasáž pouze mechanicky bez širších souvislostí a zakotvení 
předkládané úpravy do celkové problematiky vzdělávání 
popisuje navrhované změny/úpravy. Také absentuje např. 
zdůvodnění, proč je stávající právní úprava nedostatečná nebo 
nevyhovující, zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, a vysvětlení 
a zdůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím 
celku. 

Akceptováno.  
Doplněno. MŠMT realizovalo průběžná dílčí 
jednání, kde ponechání pouze DT ve společné 
části bylo zvažováno pouze jako jedna 
z variant. Se školskými asociacemi proběhlo 
jednání v srpnu 2018. Jak je vidět 
i z připomínkového řízení, názory na tuto věc 
nejsou jednoznačné.  
Připomínkové místo s novou úpravou 
vypořádáním souhlasí. 

 2.2 
K RIA 
 
K Části Popis cílového stavu 
Zcela absentuje pasáž popisující stav, jehož má být dosaženo 
přijetím navrhované právní úpravy včetně konkrétních cílů, 

Akceptováno, 
bude doplněno, ve smyslu rozšíření profilové 
části MZ z důvodu potřeb zejména odborných 
škol reflektovat v MZ specifika RVP a ŠVP. 
Jako srovnávací "státní" MZ je vyhodnocena 
adekvátnost, dostatečnost a správnost DT SČ 
MZ. Nelze však stanovit ve SČ MZ odlišné 
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jichž má být dosaženo. Definice cílového stavu nesmí 
předurčovat způsob a preferovat zvolenou variantu řešení. 

zkoušky pro jednotlivé typy středních škol. 
Proto přesun do PF MZ. 
Připomínkové místo s novou úpravou souhlasí. 

 2.3 
K RIA 
 
K části Zhodnocení rizika 
Pouze je zde stručně uvedeno, že nepřijetí navrhované právní 
úpravy bude mít za následek to, že nedojde k naplnění 
konkrétních navrhovaných změn. V této pasáži je třeba popsat 
rizika, která jsou spojena s neřešením problému. Je třeba 
postihnout rizika ve všech věcných oblastech i rizika právní.  

Akceptováno.  
Doplněno. Přesunutí části SČ MZ do PF MZ je 
nezbytné z důvodu rozšiřující se různorodosti 
ŠVP jednotlivých středních škol a o nová RVP. 
Oborová struktura se zvětšuje a obsahově 
rozšiřuje. Je nezbytné v MZ nově reflektovat 
postupující odbornou profilaci v oblasti 
středního vzdělávání. Požadavky 
zaměstnavatelů směřují k zajištění většího 
odborného zaměření absolventů. To nemůže 
zajistit CERMAT, proto přesun na školy. 
Cílem je kvalitněji a odborněji vzdělaný 
absolvent. 
Připomínkové místo s novou úpravou souhlasí. 

 

2.4 
K RIA 
 
K části Návrh variant řešení 
Na základě analýzy právního a skutkového stavu, stanovení 
cílů a analýza konzultací by měly být navrženy varianty 
věcného řešení, ale i právního řešení. Varianta nulová, která je 
koncipovaná minimálně jako stávajícího stavu, není blíže 
představena (viz připomínka výše). 

Akceptováno.  
Doplněno. 
Připomínkové místo s novou úpravou 
souhlasí. 

 

2.5 
K RIA 
  
K části Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Akceptováno.  
Doplněno.  
Připomínkové místo s novou úpravou souhlasí. 
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Dle požadavků OZ RIA nedochází ke stěžejní části RIA, a to 
porovnání variant a vyhodnocení nejvhodnější varianty řešení. 
V textu předcházejících tabulkách jsou pouze přehledně 
uvedeny jednotlivé navrhované změny u uvedených variant 
řešení. Výběr navrhované varianty 2 není dostatečně 
zdůvodněn.  

 

2.6 
K RIA 
 
Absentuje vyhodnocení specifických dopadů 
V ZZ RIA absentuje vyhodnocení specifických dopadů (resp. 
dopady na životní prostředí, dopady ve vztahu zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, dopady na 
bezpečnost a obranu státu, zhodnocení korupčních rizik, atd.). 
Všechny dopady podle OZ RIA je třeba v ZZ RIA ve vztahu 
k navrhovanému řešení uvést a rovněž správně vyhodnotit. 

Akceptováno.  
Doplněno. 
Připomínkové místo s novou úpravou souhlasí. 

 

2.7 
K RIA 
 
K části Přezkum účinnosti regulace 
Informace ohledně budoucího přezkumu jsou uvedeny velmi 
vágně. Žádáme o doplnění konkrétního termínu a indikátorů, 
podle nichž bude předkládaná regulace v budoucnu 
přezkoumána.  

Akceptováno. 
Upraveno.  
Připomínkové místo s novou úpravou souhlasí. 

 

2.8 
K RIA 
 
K části Konzultace 
Uvedené informace prokazatelně nedokazují, že proběhly 
cílené konzultace s dotčenými subjekty. Konzultace jsou 
povinnou součástí RIA.  

Akceptováno.  
Doplněno. MŠMT realizovalo průběžná dílčí 
jednání, kde ponechání pouze DT ve společné 
části bylo zvažováno pouze jako jedna 
z variant. Se školskými asociacemi 
proběhlo jednání v srpnu 2018. Jak je vidět 
i z připomínkového řízení, názory na tuto věc 
jsou zcela protichůdné, nicméně převažující 
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Zcela absentuje souhrnné vyhodnocení průběhu a výsledku 
konzultací s dotčenými subjekty a také uvedení postojů 
dotčených konzultovaných subjektů k navrhovaným změnám 

názor, který zastává i předkladatel, je umožnit 
vyšší profilaci MZ s ohledem na odborné 
zaměření, a zajištění ukončení vzdělávání 
žáků v souladu s průběhem a jeho hodnocením 
v průběhu vzdělávání. 
Připomínkové místo s doplněním souhlasí. 

3. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3.1 
K obsahu novely 
 
Požadavek na vypuštění matematiky jako povinného předmětu 
u jednotných přijímacích zkoušek u oborů vzdělání, u kterých 
to neukládá NV povinnost konat MZ z MAT. 

Nad rámec novely. 
Jednotná přijímací zkouška vychází z obsahu 
vzdělávání ZŠ, MZ navazuje na vzdělávání na 
středních školách. Proto není věcného důvodu 
opodstatněné jednotnou přijímací zkoušku 
z Matematiky při přijímání na střední 
zdravotnické školy vypouštět.  
Rozpor. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

4.1 
K obsahu novely 
 
MZe nesouhlasí se zavedením povinné maturitní zkoušky 
z matematiky od školního roku 2021/2022 pro všechny obory 
vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb. 
Požaduje odložení povinné maturitní zkoušky z matematiky, 
alespoň do doby, kdy bude novelizováno nařízení vlády 
č. 445/2016 Sb. a to tak, že budou vypuštěny zemědělské, 
veterinární a potravinářské obory vzdělání.  Zavedením 
povinné MZ z Ma se bezesporu zvýší podíl výuky 
všeobecných předmětů na úkor odborných předmětů, které 
přednostně požadují zaměstnavatelé. Dále upozorňujeme, že 
při povinné maturitní zkoušce z matematiky budou žáci 
u zemědělských, veterinárních a potravinářských oborů 
skládat povinné maturitní zkoušky z 8 předmětů, a to 3 ve 
společné části maturitní zkoušky a v 5 v profilové části. Jiné 

Akceptováno. 
 
Z důvodu značné stávající neúspěšnosti u MZ 
ze zkušebního předmětu matematika, i když 
se zatím jedná o maturitní zkoušku na základě 
výběru žáka, což předpokládá zásadní zvýšení 
její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně 
skládat prakticky všechny žáci maturitních 
oborů středního vzdělání, připomínku 
akceptujeme. Povinná MZ ze 3 předmětů, 
tedy povinně i ze zkušebního předmětu 
matematika, bude ze školského zákona 
prozatím vypuštěna. MŠMT bude pokračovat 
v systémové proměně výuky matematiky 
upevňováním matematických kompetencí 
a schopností žáků a teprve poté zavede 
matematiku jako povinnou součást MZ. 
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obory budou mít pouze 7 maturitních předmětů. Dalším 
důvodem nesouhlasu se zavedením povinné maturitní zkoušky 
z matematiky je vysoká neúspěšnost absolventů zemědělských 
oborů právě u nepovinné maturitní zkoušky z matematiky. 
reálně toto procento žáků po 4 letech absolvování střední 
odborné školy skončí se základním vzděláním. Nastavením 
povinné maturitní zkoušky z matematiky bude také ovlivněn 
zájem žáků o tyto obory vzdělávání, MZe tedy opět poukazuje 
na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, 
který může být dále prohlouben. Zavedením povinné maturitní 
zkoušky z matematiky se bezesporu zvýší podíl výuky 
všeobecných předmětů na úkor odborných předmětů, které 
přednostně požadují zaměstnavatelé. Dále upozorňujeme, že 
při povinné maturitní zkoušce z matematiky budou žáci u 
zemědělských, veterinárních a potravinářských oborů skládat 
povinné maturitní zkoušky z 8 předmětů, a to 3 ve společné 
části maturitní zkoušky - 3 DT a v 5 v profilové části maturitní 
zkoušky.  Naproti tomu jiné obory budou mít pouze 7 
maturitních předmětů. Počet povinných maturitních předmětů 
by měl být nastaven jednotně při respektování specifik 
středoškolského vzdělávání v Rámcových vzdělávacích 
programech. Nepovinná zkouška z Ma, tj. volba mezi 
matematikou a cizím jazykem, by tuto neodůvodněnou 
nerovnost odstranila.  Dalším důvodem nesouhlasu se 
zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky je vysoká 
neúspěšnost absolventů zemědělských oborů u nepovinné 
maturitní zkoušky z matematiky. 
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5. Jihomoravský kraj 5.1 
K bodům 22, 23,24, novely, § 80a 
 
Podle navrhovaného znění ustanovení § 80a školského zákona 
se zkoušky profilové části maturitní zkoušky konají před 
zkušební maturitní komisí. Dále je v § 77 odst. 4 navrhováno 
zakotvit, že zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 
jazyka se konají vždy formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí a formou písemné práce. Pro maturitní 
komisi (§ 80a poslední věty odst. 1 školského zákona) se 
obdobně aplikuje také ustanovení § 74 odst. 6 školského 
zákona, které zní: „Závěrečná zkouška se koná před zkušební 
komisí. V případě, že organizace či délka písemné nebo 
praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební komise 
při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který 
odpovídá za řádný průběh zkoušky.“  
Vzhledem k tomu, že zkoušky z českého jazyka a literatury 
a z cizího jazyka mají být konány ve formě „písemné práce“, 
pravidlo uvedené v ustanovení § 74 odst. 6 školského zákona 
na ni výslovně nedopadá. Přitom není vhodné, ani potřebné, 
aby „písemné práce“ probíhaly před celou maturitní komisí. 
Doporučujeme tedy, aby i pro „písemné práce“ z českého 
jazyka a literatury a z cizího jazyka bylo zakotveno pravidlo, 
že v případě, že organizace či délka písemné práce vylučuje 
stálou přítomnost zkušební komise při zkoušce, určí její 
předseda člena zkušební komise, který bude odpovídat za 
řádný průběh zkoušky. 

Akceptováno. 
Doplněno.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 5.2 
K bodu 29 novely, § 81 odst. 6 
 
Navrhované znění ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona 
neumožňuje řediteli školy uznat dílčí zkoušky společné části 

Akceptováno.  
Doplněno.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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maturitní zkoušky konané podle stávající právní úpravy 
formou písemné práce a ústní zkoušky. Ustanovení § 81 odst. 
6 školského zákona totiž zní: „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 …“ 
Žák, který již maturitu získal, ale bude v budoucnu maturovat 
znovu (v jiném oboru vzdělání), sice podle navrhované právní 
úpravy na žádost nebude konat společnou část maturitní 
zkoušky (nebude konat didaktické testy), ale písemnou práci 
a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
bude muset konat (dílčí zkoušky společné části maturitní 
zkoušky konané podle stávající právní úpravy formou písemné 
práce a ústní zkoušky nejsou profilovými částmi maturitní 
zkoušky). Domníváme se, že pro takové řešení není důvod, 
a navrhujeme, aby nová právní úprava umožňovala 
„neopakovat“ dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou 
písemné práce a ústní zkoušky, např. umožněním uznání 
vykonané dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky 
konané formou písemné práce a ústní zkoušky podle stávající 
právní úpravy. 
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6. Ústecký kraj 6.1 
k bodu 33 novely, § 82 odst. 1 písm. B) 
 
Požadujeme upravit předmětný bod takto: „V § 82 odst. 1 
písm. b) se slovo „dílčí“ a slova „konané formou 
didaktického testu“ zrušují a číslovka „30“ se nahrazuje 
číslovkou „60“. Nově tedy bude upravené ustanovení znít 
takto: „Každý, kdo konal maturitní zkoušku, kromě dílčí 
zkoušky společné části konané formou didaktického testu, 
anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně 
požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této 
zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad 
rozhodne o žádosti ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení, 
a to tak, že ….“ 

Vysvětleno.  
Přezkumy by mohly zasáhnout do přijímacího 
řízení na VŠ, omezení pro žáky.   
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

7. Kraj Vysočina 7.1 
K bodu 24 novely, § 80a odst. 
 
Navrhujeme v § 80a odst. 4, aby zadavatel byl oprávněn 
vyloučit žáka ze zkoušky až po projednání s komisařem, a to 
v případě, že žák vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro 
konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil 
průběh zkoušek. 
Jelikož komisař zabezpečuje řádný průběh maturitní 
zkoušky, je důležité s ním tento krok konzultovat. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno.  
Nelze řešit situaci rozporu mezi názorem 
zadavatele a školního maturitního komisaře 
v době probíhající zkoušky, který by narušil 
vlastní průběh zkoušky i pro ostatní žáky. Žák 
má právo požádat o přezkoumání vyloučení. 
Řešení incidentů v průběhu zkoušky upravují 
pokyny pro zadavatele pro konání DT 
v učebně. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 
K § 82 odst. 3 
 
Navrhujeme v § 82 odst. 3 zkrátit lhůtu pro podání žádosti 
o přezkum u profilové části maturitní zkoušky na 10 dnů. 
Lhůta 10 dnů zajistí, aby byla žádost doručena v průběhu 

Vysvětleno.  
Nad rámec novely.  
Předkladatel nepovažuje za vhodné krátit 
práva žáka žádajícího o přezkum zkrácením 
lhůty pro podání žádosti.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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 školního roku, důvodem je především nepřítomnost 
zkoušejících v období letních prázdnin.  

 

8. Kraj Královéhradecký 

8.1 
K bodu 2, 3 a 9 novely, k § 78 a 79 
 
S nově navrhovanou úpravou společné a profilové části 
maturitní zkoušky zásadně nesouhlasíme.  
Navrácení ústní a písemné části zkoušky do kompetence škol 
poté, co stávající systém přes úvodní rozpaky začal fungovat, 
považujeme za nekoncepční.  

Vysvětleno.  
Rozšíření profilové části MZ je navrhováno 
z důvodu potřeb zejména odborných škol 
reflektovat v MZ specifika RVP a ŠVP. Jako 
srovnávací "státní" MZ je vyhodnocena 
adekvátnost, dostatečnost a správnost DT SČ 
MZ. Nelze však stanovit ve SČ MZ odlišné 
zkoušky pro jednotlivé typy středních škol. 
Proto přesun do PF MZ.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

8.2 
K bodu 34, 35, 36 novely, k § 82 
 
Navrhovaná úprava bude mít zcela zásadní dopad na krajské 
úřady, pokud jde o přezkoumání výsledků MZ. Dnes je možné 
chybné hodnocení revidovat, pokud nebyla dodržena metodika 
hodnocení, bude-li ovšem škola hodnotit podle sebe, těžko ho 
bude možné ex post napadnout a hlavně přezkoumat. Už dnes 
někteří učitelé dávají najevo, že se centrální metodikou 
nechtějí „omezovat“. V případě, že žák podá žádost 
o přezkoumání své písemné maturitní práce z českého jazyka 
nebo cizího jazyka, kdo na krajském úřadě posoudí, že práce 
byla či nebyla ohodnocena správně? Upozorňujeme zvlášť na 
případy písemných prací z cizích jazyků (NJ, RJ, ŠJ, FJ).  
Česká školní inspekce a Centrum poskytují krajskému úřadu 
součinnost pouze při posuzování žádosti při plnění úkolů podle 
§ 80 odst. 3, tzn. pouze při přezkoumání společné části MZ.  
Pokud by měla být navržená úprava schválena, požadujeme 
rozšíření součinnosti i na profilovou část MZ. 

Vysvětleno.  
Dopady nepředpokládáme, bylo realizováno 
i podle dřívější vyhlášky č. 442/1991 Sb. po 
účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. na celou MZ 
(do účinnosti vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 
Obdobně krajské úřady přezkoumávají od 
počátku výlučně zkoušky závěrečné zkoušky. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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9. Kraj Olomoucký  9.1 
K novele obecně 
 
Pokud dojde k omezení zkoušek společné části maturitní 
zkoušky pouze na didaktické testy a k převedení písemných 
prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do 
profilové části maturitní zkoušky, měla by být tato skutečnost 
prodiskutována zejména se zástupci České školní inspekce, 
neboť v případě převedení písemných prací a ústních zkoušek 
společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní 
zkoušky již tyto zkoušky nebude vyhodnocovat Centrum 
(Centrum bude vyhodnocovat pouze didaktické testy), 
příslušný krajský úřad jako orgán zajišťující přezkum 
výsledků a průběhu těchto zkoušek si tak bude muset vyžádat 
k rozhodnutí v přezkumném řízení právě součinnost zejména 
České školní inspekce, neboť po odborné stránce není krajský 
úřad samozřejmě schopen přezkoumat veškeré skutečnosti 
(pochybení v hodnocení zkoušky, průběhu zkoušky atd.) bez 
této součinnosti. Veškeré kroky je přitom nutné učinit tak, aby 
byla dodržena zákonná třicetidenní lhůta. Pro řádný průběh 
přezkumného řízení je tedy zásadní, aby Česká školní inspekce 
byla schopna tuto součinnost krajskému úřadu poskytnout, a to 
navíc v takovém časovém horizontu, aby celé přezkumné 
řízení mohlo být v zákonné lhůtě 30 dnů uzavřeno. 

Vysvětleno.  
Profilové zkoušky MZ přezkoumávají krajské 
úřady již nyní. Úloha ČŠI je monitorovací 
v místě konání zkoušek. Nikoliv odborná 
k posuzování výsledků MZ.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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10. Kraj Plzeňský 10.1 
K bodu 3 novely, § 78 
 
účinnost od 1. 10. 2020 
Tento návrh odpovídá současnému stavu konání maturitní 
zkoušky, kdy společná část maturitní zkoušky se skládá ze 
dvou zkoušek, tj. z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si žák volí mezi matematikou a cizím 
jazykem. Návrh dále uvádí, že zkoušky společné části 
maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 
Zkouška formou písemné práce a ústní formou před zkušební 
maturitní komisí je ze společné části vyjmuta a je zařazena do 
profilové části maturitní zkoušky. S tímto návrhem 
souhlasíme. 

Vysvětleno.  
Připomínkové místo s tímto návrhem 
souhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 
K bodu 3 novely, § 78 
 
účinnost od 1. 10. 2021 
Tento návrh zachovává současný legislativní stav, kdy od 
školního roku 2021/2022 se společná část maturitní zkoušky 
bude skládat ze tří zkoušek, tj. z českého jazyka a literatury, 
cizího jazyka a matematiky.  S tímto návrhem nesouhlasíme 
a upřednostňujeme použití § 78 s účinností od 1. 10. 2020. 
 
 
 
 

 
 

Akceptováno. 
Z důvodu značné stávající neúspěšnosti u MZ 
ze zkušebního předmětu matematika, i když 
se zatím jedná o maturitní zkoušku na základě 
výběru žáka, což předpokládá zásadní zvýšení 
její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně 
skládat prakticky všechny žáci maturitních 
oborů středního vzdělání, připomínku 
akceptujeme. Povinná MZ ze 3 předmětů, 
tedy povinně i ze zkušebního předmětu 
matematika, bude ze školského zákona 
prozatím vypuštěna. MŠMT bude pokračovat 
v systémové proměně výuky matematiky 
upevňováním matematických kompetencí 
a schopností žáků a teprve poté zavede 
matematiku jako povinnou součást MZ. 
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11. ČMKOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 
K novele obecně 
 
Navrhované úpravy modelu maturitní zkoušky považuje za 
nekoncepční (stejně jako již dříve prováděnou řadu jiných 
změn) a nedostatečně prodiskutované s pedagogickou 
veřejností. 

MŠMT realizovalo průběžná dílčí jednání, 
kde ponechání pouze didaktických testů ve 
společné části MZ bylo zvažováno pouze jako 
jedna z variant. Se školskými asociacemi 
proběhlo jednání v srpnu 2018. Jak je vidět 
i z připomínkového řízení, názory na tuto věc 
jsou zcela protichůdné, nicméně převažující 
názor, který zastává i předkladatel, je umožnit 
vyšší profilaci MZ s ohledem na odborné 
zaměření škol a zajištění ukončení vzdělávání 
žáků v souladu s obsahem jejich vzdělávání 
a se způsobem hodnocení v souladu 
s hodnocením v průběhu vzdělávání. Proto 
byla zpracován předkládaný návrh, který 
odpovídá vyhodnoceným poznatkům ze 
stávajícího modelu MZ a zejména potřebám 
žáků a potřebám škol v návaznosti na profilaci 
jednotlivých RVP a ŠVP. V potřebné odborné 
šíři nemůže CERMAT tuto část MZ 
zajišťovat. Proto se navrhuje stanovit ve 
společné části MZ pouze didaktické testy se 
stanovením nepodkročitelného minimum.  
Rozpor. 
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11.2 
K novele obecně 
 
Stávající model maturitní zkoušky včetně způsobů hodnocení 
didaktických testů a písemných prací je vyhovující, školy jej 
znají a jsou na něj organizačně připraveny. Současný způsob 
hodnocení písemných prací zajišťuje objektivitu, která je 
předloženým návrhem ohrožena. Proto by měl být stávající 
systém maturitních zkoušek zachován. 

Neakceptováno.  
Předkladatel považuje za nezbytné zaměřit 
písemné práce a ústní zkoušky z jazyků 
i odborně na jednotlivá RVP a ŠVP. Není 
v silách MŠMT či CERMATu zpracovat 
a zaměřit písemné práce a ústní zkoušky 
z jazyků na desítky RVP středního vzdělávání 
natož na jednotlivé ŠVP. Předkladatel je po 
vyhodnocení přesvědčen, že tato vyšší 
profilace jak výuky v posledním ročníku 
cíleného na maturitní zkoušku, tak vlastní 
maturitní zkoušky, pomůže absolventům škol, 
zejména odborných, v dalším profesním 
životě. Absolventi gymnázií jsou 
připravováni zejména ke studiu na VŠ, kde 
bude teprve docházet k jejich odborné 
profilaci. Pro srovnání a objektivitu MZ 
považujeme za dostačující DT ve SČ MZ. 

 

11.3 
K novele obecně 
 
Nesouhlas s délkou trvání celé maturitní zkoušky 

Nad rámec novely.  
Navrhovaná změna MZ nezavádí její delší 
konání. Pouze zavedení od školního roku 
2021/2022 v převážné části oborů vzdělání 
s MZ navýšení o jeden didaktický test (cca o 
60 minut) ve společné části MZ. Délka 
písemných prací z ČJL a CJ bude 
v kompetenci ředitele školy. 

 

11.4 
K novele obecně 
 
Odůvodnění uvedených připomínek bylo připraveno 
z podkladů učitelů realizujících maturitní zkoušky. 

Neakceptováno.  
Předkladatel je přesvědčen, že právě 
hodnocení žáků jejich pedagogy v souladu 
s jejich výkladem během vzdělávání na škole 
zajistí odpovídající hodnocení písemných 
prací z jazyků. I zaměření ústních zkoušek 
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Jazykové zkoušky by měly být komplexní, tato komplexnost 
by měla být zajištěna tím, že by co nejvíce částí maturitní 
zkoušky mělo být realizováno formou centrálního hodnocení, 
které zajistí objektivní podmínky pro všechny studenty na 
všech typech škol. 
Systém hodnocení je vyhovující, funguje, pokud se opakovaně 
objevují problémy – např. s odvoláními u písemných prací 
z ČJ – je třeba je řešit systémovými změnami, nikoli prostým 
převedením odpovědnosti na středoškolské učitele. 
Hodnotitelé jsou zkušení, pravidelně se školí, při prezenčních 
školeních se sjednocuje postup při hodnocení prací, takže 
rozdíly v hodnocení by měly být v podstatě minimální.  
Hodnocení práce prochází dvou až třístupňovou kontrolou, ve 
složitějších případech pak hodnotí spornou práci expertní tým. 
Jak by měla být zajištěna tato kontrola v případech, kdy by 
hodnocení slohových prací bylo jednostrannou subjektivní 
záležitostí jediného učitele? 
V souvislosti s inkluzí přibývá ve školách množství studentů 
s různými poruchami učení. Pro tyto případy je vyškolen 
speciální tým hodnotitelů, který hodnotí práci studenta tak, aby 
hodnocení bylo objektivní a srovnatelné vzhledem ke 
konkrétnímu typu poruchy učení/zdravotního postižení 
studenta. 
Současný systém zajišťuje objektivitu v nejširší možné míře, 
která je cílem státních maturit. Jak bude zajištěna v případě 
schválení zákona? Na školách pracují hodnotitelé slohových 
prací, takže školy mají představu, jak systém funguje, že je 
objektivní, dobře propracovaný, spravedlivý. 

z jazyků v souladu s RVP a ŠVP považujeme 
za vhodnější pro maturující žáky, pro které 
primárně celý systém je zajišťován. Celý 
školský systém je postaven pro žáky a ostatní 
osoby, které do vzdělávání vstupují, mají 
naplňovat věcný i formální obsah tohoto 
účelu. K žákům se SPUO - hodnocení u MZ 
musí odpovídat hodnocení v průběhu 
vzdělávání. Tak, jak byly hodnoceny písemné 
práce - slohy – v průběhu středoškolského 
vzdělávání, tak budou hodnotit i písemná 
práce učitelé v profilové části MZ. 
Rozpor. 
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Argumentovat úsporou 14 mil. Kč je nevhodné, taková úspora 
je v rámci rozpočtu školství naprosto zanedbatelná. Navíc 
školy budou muset zaplatit své hodnotitele a i náklady spojené 
s přípravou a distribucí písemné maturitní zkoušky (zadání, 
odpovědní archy, skenování, archivace atd.). Školám neubude 
administrace, ale narostou náklady. 
Maturitní zkouška za minulou nedlouhou dobu prošla mnoha 
změnami. Je takovýto přístup vhodný a systémový? Nejde jen 
o studenty a školy samotné, ale hlavně o učitele, kteří 
v pravidelných intervalech řeší změnu systému. Neustálé 
změny jsou únavné, demotivující, časově náročné… 
Během několika let musela každá střední škola vynaložit 
nemalé finanční prostředky na zajištění písemných maturit – 
není zpětně to vše jen mrhání financemi, které mohly být 
bezpochyby využity jinak? 
V návrhu se píše o tom, že existují námitky veřejnosti v tom 
smyslu, že současný systém nebere v potaz „historii“ studenta, 
jeho schopnosti, psychické rozpoložení apod. Musíme si ale 
uvědomit, že učitelé na středních školách připravují studenty 
na život a jde o soustavnou přípravu na budoucí profesi. Proto 
texty, které studenti vytvoří během svého života, v zaměstnání 
atd., musí vykazovat znaky znalostí stylistiky, pravopisu, šíře 
slovní zásoby, tedy jisté profesionality. A stejné by to mělo být 
u maturitní práce. Obzvlášť tehdy, když si sám student volí 
téma, slohový útvar a rozsah práce je v podstatě minimální. 
Ve zprávě RIA je uvedeno: „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.“ 
Na základě čeho se počítá se snížením neúspěšnosti 
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u profilových zkoušek z ČJL a CJ, Počítá se snad s tím, že „to 
dáme“ všem? 
Na základě jakých informací se počítá s tím, že se sníží počet 
přezkoumaných PP? Viz zpráva RIA str. 2. Jak budou řešeny 
sporné/neúspěšné práce? Kdo bude tím, kdo rozhodne 
o odvolání? Jakou formou budou studenti vznášet námitky 

12. Vládní zmocněnkyně 
pro lidská práva 

12. 1 
K novele obecně 
 
Stávající text nahradit textem: "Osobám, které plnily povinnou 
školní docházku na území České republiky po dobu kratší než 
5 školních roků, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve 
středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost 
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 
ověří rozhovorem. Tyto osoby mají také právo na úpravu 
podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu 
matematika u jednotných přijímacích zkoušek tak, aby byla 
zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Osoby, které se 
vzdělávaly alespoň 3 roky v přecházejících 8 letech před 
příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, 
mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze 
zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části 
maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke 
vzdělání.". 

Nad rámec novely. 
Neakceptováno.  
Přijímací řízení není předmětem této novely. 
Požadovaná úprava bude řešena v rámci 
budou novely školského zákona. Tato 
připomínka nemůže být předmětem rozporu, 
neboť není v souladu s Legislativními 
pravidly vlády - je nad rámec návrhu. 
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Dále je navrhováno, aby žák, který uvedené podmínky splňuje, 
měl možnost požádat o vhodný typ uzpůsobení, jako je např. 
prodloužení doby konání didaktického testu z matematiky o 30 
minut či umožnění při konání didaktického testu z matematiky 
použít překladový slovník. 

 

12.2 
K novele obecně 
 
Je navrhováno zjednodušení podání žádosti o prominutí 
přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud je tato součástí 
přijímací zkoušky. Tímto by se eliminovaly případy, kdy 
uchazeči o studium s odlišným mateřským jazykem si 
možnosti prominutí nejsou vědomi a zvláštní žádost si 
nepodají. Možnost požádat o prominutí přijímací zkoušky by 
mohla být součástí přihlášky na střední školu (bez nutnosti 
podávat samostatný dokument). 

Na rámec novely. 
Neakceptováno.  
Tato novela je zaměřena výlučně na změnu 
modelu maturitní zkoušky. Přijímací řízení 
včetně úpravy § 20 bude řešeno v rámci 
navazující komplexní novely školského 
z zákona s termínem předložení v průběhu 
tohoto roku s účinností od 1.1.2021.Tato 
připomínka nemůže být předmětem rozporu, 
neboť není v souladu s Legislativními 
pravidly vlády  - je nad rámec návrhu. 

13. Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 

13.1 
K novele obecně 
 
Vzhledem k přesunu písemných částí zkoušek do profilové 
části preferujeme hodnocení didaktických testů ve formě uspěl 
/ neuspěl, a tedy nedochází k započtení hodnocení testů do 
celkového hodnocení maturitní zkoušky. Přesunutí povinnosti 
skládat z českého jazyka ústní zkoušku a písemnou práci do 
profilových zkoušek znamená pro všechny školy otevření 
možností, aby obsah i forma ústní zkoušky i písemné práce z 
českého jazyka zohlednily profesní zaměření žáků a jejich 
uplatnitelnost na trhu práce. Lze předpokládat, že prováděcí 
předpis umožní školám provádět ÚZ - ČJL i PP – ČJ také ve 
stávající podobě, jaká je nyní stanovena centrálně („20 KNIH“ 
+ nabídka pracovních listů ze strany CERMATu, nabídka 
témat PP-ČJL ze strany CERMATu apod.) Analogické 

Akceptováno. 
Tato možnost je zvažována a MŠMT 
preferována. V souladu se zmocněním je 
způsob hodnocení zkoušek MZ součástí 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., která bude návazně 
novelizována ve smyslu předkládaného 
návrhu. Školy budou moci sami zvolit obsah 
písemných prací a formu ústních zkoušek, 
včetně zachování stávajícího modelu ústních 
zkoušek, nyní však již na základě rozhodnutí 
ředitele školy v souladu se zaměřením RVP. 
Nicméně CERMAT již nebude moci vytvářet 
pracovní listy, neboť režim profilové části MZ 
(§ 79 odst. 3), stanovuje určení formy a témat 
zkoušek 7. měsíců před konáním zkoušek. 
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předpoklady se týkají profilových zkoušek ÚZ- CJ a PP-CJ, 
zpravidla téměř u všech většinově ÚZ-AJ a PP-AJ. 

A je protiúčelné stanovovat témata písemných 
prací v tomto termínu. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

13.2 
K bodu 3 novely, k § 78 
 
Požadavek, aby DT z matematiky nebyl povinnou části SČ 
MZ. 

Akceptováno.  
Z důvodu značné stávající neúspěšnosti u MZ 
ze zkušebního předmětu matematika, i když se 
zatím jedná o maturitní zkoušku na základě 
výběru žáka, což předpokládá zásadní zvýšení 
její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně 
skládat prakticky všechny žáci maturitních 
oborů středního vzdělání, připomínku 
akceptujeme. Povinná MZ ze 3 předmětů, tedy 
povinně i ze zkušebního předmětu matematika, 
bude ze školského zákona prozatím vypuštěna. 
MŠMT bude pokračovat v systémové proměně 
výuky matematiky upevňováním 
matematických kompetencí a schopností žáků 
a teprve poté zavede matematiku jako povinnou 
součást MZ. 

 

13.3 
K bodu 10 novely, § 79 odst. 1 
 
U oborů všeobecného vzdělání navrhujeme, aby ředitel školy 
měl povinnost stanovit předměty profilové části maturitní 
zkoušky tak, aby se svým obsahem nepřekrývaly s obsahem 
společné části maturitní zkoušky. Pokud v profilové části 
maturitní zkoušky bude žák maturovat z matematiky, stejně 
jako v povinné, je to stále zkouška z matematiky, tedy stejná 
vzdělávací oblasti (třebaže je argumentováno, že je obtížnější). 
V případě odborného vzdělávání se profilové zkoušky konají 
ze zcela odlišných vzdělávacích oblastí, které se společné části 

Neakceptováno.  
Vysvětleno. Tato možnost je zvažována, bude 
předmětem novely prováděcího právního 
předpisu, který bude připomínkovému místu 
zaslán k připomínkám. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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dotýkají jen nepřímo (v případě matematiky numerické 
výpočty, úpravy algebraických výrazů).  

14. Asociace ředitelů 
gymnázií 

14.1 
K novele obecně 
 
Zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou maturitní zkoušky. 
Omezení maturitní zkoušky pouze na didaktické testy 
v předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk je 
nepřijatelné. Domníváme se, že takto pojatá zkouška bude mít 
negativní vliv na výuku cizích jazyků i českého jazyka 
a literatury. Snižování náročnosti maturitní zkoušky v době, 
kdy ministerstvo hovoří o nutnosti zvýšit kvalitu 
středoškolského vzdělávání, je pro nás nepochopitelné, a proto 
považujeme tuto novelu za krok zpět.  
Výsledky státní maturity ukázaly různou úroveň na 
jednotlivých typech škol. Místo, abychom s těmito fakty 
pracovali, děláme kroky k devalvaci maturitní zkoušky 
a vytváříme jakýsi hybrid mezi maturitou státní a původní. 

Neakceptováno.  
Předkladatel je přesvědčen, že právě 
hodnocení žáků jejich pedagogy v souladu 
s jejich výkladem během vzdělávání na škole 
zajistí odpovídající hodnocení písemných 
prací z jazyků. I zaměření ústních zkoušek 
z jazyků v souladu s RVP a ŠVP považujeme 
za adekvátní úpravu maturitní zkoušky 
z jazyků. Nesouhlasíme s tvrzením, že by 
možností zaměření písemných prací a ústních 
zkoušek z jazyků dle RVP a ŠVP mohla být 
snížena kvalita výuky jazyků v průběhu 
vzdělávání. 
Rozpor. 

 

14.2 
K novele obecně 
 
Pokud je v důvodové zprávě uvedeno, že „navrhované změny 
jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák, 
učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení 
…. reaguje se tak mj. na kritiku, že písemné práce jsou 
hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu 
dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání.“, vypovídá 

Neakceptováno. 
Na způsob výuky a hodnocení žáků zvláště pří 
jejich písemných projevech ale i znalostí pro 
ústní zkoušky z jazyků by měl navazovat 
předvídatelný způsob hodnocení ukončení 
jejich středního vzdělávání. Navrhovanou 
změnu považujeme za potřebnou i s ohledem 
na odlišnosti výuky jazyků v návaznosti na 
ŠVP (nevidíme důvod, proč by absolvent 
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tato formulace o neznalosti smyslu maturitní zkoušky. Při 
maturitní zkoušce se má přihlížet k okamžitému výkonu žáka, 
ne k průběhu vzdělávání. Anonymní hodnocení písemných 
prací jíž řadu let úspěšně funguje i v jiných zemích (např. 
Francii, IB bakalariát).  

technického oboru měl být nucen psát úvahy 
a nikoliv mít možnost třeba technického 
popisu). Cermat nemůže zpracovat desítky 
zadání dle jednotlivých ŠVP včetně způsobu 
jejich hodnocení.  
Rozpor. 

 

14.3 
K novele obecně 
 
Není pravdou, že dojde ke snížení administrativní zátěže škol. 
Školy budou zodpovědné za nastavení a dodržování kritérií 
a hodnocení písemných prací a ústních zkoušek. To znamená 
další administrativní zátěž pro ředitele škol. Místo skenování 
písemných prací budou vytvářet kritéria a hodnocení. Každá 
škola si tak může nastavit kritéria naprosto odlišně. Maturitní 
zkouška tím ztratí vypovídací hodnotu o kvalitě maturantů 
v České republice.  

Nesouhlasíme.  
Nastavení zkoušek bude v kompetenci 
ředitelů středních škol obdobně jako u jiných 
profilových zkoušek MZ. Hodnocení bude 
probíhat v souladu s příslušným ŠVP. 
Považujeme za zásadní přiblížit obsah 
a způsob hodnocení žáka při MZ jeho 
způsobu a hodnocení v průběhu vzdělávání. 

 

14.4 
K novele obecně 
 
Argumentace roční úsporou 14 mil. Kč je populistická, tyto 
peníze by měly být použity na odměny učitelům, kteří budou 
hodnotit písemné práce. Tato změna povede k rozkolísanosti 
úrovně maturitní zkoušky.  Rozhodnutí o změně podoby 
maturitní zkoušky považujeme za nekoncepční. 

Akceptováno. 
MŠMT po dohodě s AŘG navrhuje využít 
nevyčerpanou částku na hodnocení PP z ČJL 
a CJ a školení hodnotitelů PP z ČJL a CJ (cca 
14 mil. Kč) na úpravu financování středních 
škol – jak u oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou, tak i u oborů vzdělání s výučním 
listem na posílení normativu na úvazek 
pedagoga. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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14.5 
K novele obecně 
 
K podrobnější analýze postrádáme prováděcí vyhlášku, která 
upřesňuje parametry maturitní zkoušky 

Vysvětleno. 
Teze byly připraven k předložení na 
vypořádací poradě.  

 

14.6 
K § 78a, odst. 2 nad rámec novely 
 
Doplnit i zástupce ředitele, který je obvykle pověřen 
organizací maturitní zkoušky. 

Nad rámec novely.  
Nicméně ředitel školy může pověřit 
kohokoliv, avšak odpovědnost a kompetence 
na úrovni zákona musí být zachována 
s ohledem § 164 odst. 1 písm. A) školského 
zákona (ale i ostatní právní předpisy, ZP 
apod.). Tato připomínka nemůže být 
předmětem rozporu, neboť není v souladu 
s Legislativními pravidly vlády - je nad rámec 
návrhu. 

 

14.7 
K bodu 13 novely, k 79 odst. 4 
 
Požadujeme doplnit: Ředitel může rozhodnout, že si žák může 
zvolit, zda profilová zkouška z českého jazyka a literatury 
bude mít formu písemné práce a ústní zkoušky či vypracování 
maturitní práce a její obhajoby. Odůvodnění: Na gymnáziích 
se osvědčilo v současném modelu vypracování maturitní práce 
a její obhajoba. Pokud by byla nařízena pouze písemná práce 
a ústní zkouška, nemohli by žáci psát maturitní práce, protože 
nemohou maturovat z jednoho předmětu dvakrát. 

Neakceptováno.  
Forma maturitní práce s obhajobou odpovídá 
spíše všeobecným vzdělávacím předmětům 
(literární seminář, dějepis, společenské 
vzdělávání, atd). Zkouška z ČJL má ověřovat 
rozsah RVP tohoto předmětu v celém spektru 
znalostí. U maturitní práce s obhajobou není 
zaručena jistota, že danou práci žák: napsal 
sám, neopravil mu ji nikdo jiný, využil 
relevantních dat ... 

 

14.8 
K bodu 30 novely, k 81 odst. 7 
 
Proč přidáváme další dva dny přípravy na konání společné 
části, když se státní část maturitní zkoušky redukuje? Pokud 
by v zákonu tyto dva dny zůstaly, předpokládáme konání 

Akceptováno.  
Bude zachován stávající právní stav počtu 
volných pracovních dnů k přípravě na MZ. 
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didaktických testů v pozdější době než nyní, tj. na začátku 
května, protože jinak by se ještě více zkrátila doba vyučování 
maturitních ročníků. Dále je zde uvedeno, že žákům náleží 5 
vyučovacích dnů volna k přípravě na konání profilové části. 
Doporučujeme doplnit na konání ústní zkoušky profilové části. 
Odůvodnění: Písemné práce profilové části budou žáci 
pravděpodobně většinou psát v dubnovém termínu, aby je 
mohli hodnotitelé včas opravit. 

 

14.9 
K bodu 29 novely, k § 81 odst. 6 
 
Doporučujeme rozdělit text do dvou odstavců podle vět. Takto 
to vypadá, že i uznání standardizované zkoušky se týká žáka, 
který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou. Mohl by 
být problém s výkladem. 

Neakceptováno.  
Vysvětleno a formulačně upraveno.   
Vysvětlení připomínkovým místem přijato. 

 

14.10 
K § 81 odst. 9 
 
 K § 81, odst. 10 existuje několik výkladů – např. den předání 
maturitního vysvědčení. 

Nad rámec novely. 
Neakceptováno. 
Den předání maturitního vysvědčení může být 
i v průběhu následujících měsíců, pokud si 
žák vysvědčení nepřijde vyzvednout. Tato 
připomínka není akceptovatelná. Tato 
připomínka nemůže být předmětem rozporu, 
neboť není v souladu s Legislativními 
pravidly vlády - je nad rámec návrhu. 

 

14.11 
K § 81 odst. 10 
 
Požadujeme v § 81, odst. 11 ponechat slova hodnotitelů 
písemných prací: pravidla pro odměňování předsedů 
zkušebních maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů 
písemných prací a komisařů; Odůvodnění: Návrh nepočítá 

Akceptováno. 
MŠMT po dohodě s AŘG navrhuje využít 
nevyčerpanou částku na hodnocení PP z ČJL 
a CJ a školení hodnotitelů PP z ČJL a CJ (cca 
14 mil. Kč) na úpravu financování středních 
škol – jak u oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou, tak i u oborů vzdělání s výučním 
listem na posílení normativu na úvazek 
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s tím, že učitelé budou dostávat zaslouženou odměnu za 
opravování písemných prací.  

pedagoga. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 

 

14.12 
K bodu 31, 32 novely, k § 81 odst. 11 
 
Požadavek na sladění obou změn do jednoho termínu, tj 
posunutí rozdělení částí společné části MZ od jarního 
zkušebního období 2022. 

Neakceptováno.  
Předkladatel považuje za nezbytné přesun 
písemných prací a ústních zkoušek SČ MZ do 
profilové části MZ v co nejkratším termínu. 
Taktéž nepovažujeme za správní zavádět 
takto zásadní změny v jednom období. 
Rozpor. 

 14.13 
K bodu 31, 32 novely, k § 81 odst. 11 
 
To považujeme za neakceptovatelné a žádáme, aby odměna za 
opravu jedné písemné práce byla ve výši 130 Kč, jak tomu 
bylo dosud, i když opravovali písemné práce z českého jazyka 
hodnotitelé na školách či centrální hodnotitelé. V důvodové 
zprávě se uvádí, že uspořených 14 mil. Kč bude vráceno do 
rozpočtu RgŠ rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT. Odměnu lze 
proplácet například Rozvojovým programem. Není možné 
školám a učitelům přidat práci a tuto práci finančně 
neohodnotit. 

Akceptováno. 
MŠMT po dohodě s AŘG navrhuje využít 
nevyčerpanou částku na hodnocení PP z ČJL 
a CJ a školení hodnotitelů PP z ČJL a CJ (cca 
14 mil. Kč) na úpravu financování středních 
škol – jak u oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou, tak i u oborů vzdělání s výučním 
listem na posílení normativu na úvazek 
pedagoga. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí 
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15. CZESHA 15.1 
K návrhu novely obecně 
 
Navržený systém průběhu společné části maturitní zkoušky 
pouze didaktickými testy vítáme. Také vítáme možnost 
pokračovat v maturitní zkoušce i v případech, kdy žák 
u didaktických testů neuspěl. Vzhledem k přesunu písemných 
částí zkoušek do profilové části preferujeme hodnocení 
didaktických testů ve formě uspěl/neuspěl a tedy nedochází 
k započtení hodnocení testů do celkového hodnocení maturitní 
zkoušky. Přesunutí povinnosti skládat z českého jazyka ústní 
zkoušku a písemnou práci do profilových zkoušek znamená 
pro všechny školy otevření možností, aby obsah i forma ústní 
zkoušky i písemné práce z českého jazyka zohlednily profesní 
zaměření žáků a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Lze 
předpokládat, že prováděcí předpis umožní školám provádět 
ÚZ- ČJL i PP – ČJ také ve stávající podobě, jaká je nyní 
stanovena centrálně („20 KNIH“ + nabídka pracovních listů ze 
strany CERMATu, nabídka témat PP-ČJL ze strany 
CERMATu apod.) Analogické předpoklady se týkají 
profilových zkoušek ÚZ- CJ a PP-CJ, zpravidla téměř u všech 
většinově ÚZ-AJ a PP-AJ. 

Akceptováno. 
Tato možnost je zvažována a MŠMT 
preferována. V souladu se zmocněním je 
způsob hodnocení zkoušek MZ součástí 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., která bude návazně 
novelizována ve smyslu předkládaného 
návrhu. Školy budou moci sami zvolit obsah 
písemných prací a formu ústních zkoušek, 
včetně zachování stávajícího modelu ústních 
zkoušek, nyní však již na základě rozhodnutí 
ředitele školy v souladu se zaměřením RVP. 
Nicméně CERMAT již nebude moci vytvářet 
pracovní listy, neboť režim profilové části MZ 
(§79 odst. 3), stanovuje určení formy a témat 
zkoušek 7. měsíců před konáním zkoušek. 
A je protiúčelné stanovovat témata písemných 
prací v tomto termínu. 

 

15.2 
K bodu 3 novely, k § 78, odst. 1 písm. c) 
 
Vzhledem k tomu, že se otevírá možnost upravit školský zákon 
v oblasti maturitní zkoušky, zastáváme názor, že matematika 
nemá být povinnou součástí společné části, ale má být 
volitelným předmětem stejně, jako je tomu dosud. Volitelnost 
mezi matematikou a cizím jazykem se osvědčila a je 
vyzkoušená. Tento názor však neznamená, že by se měla snížit 
hodinová dotace běžné výuky matematiky. To, že předmět 

Akceptováno.  
 
 
Z důvodu značné stávající neúspěšnosti u MZ 
ze zkušebního předmětu matematika, i když 
se zatím jedná o maturitní zkoušku na základě 
výběru žáka, což předpokládá zásadní zvýšení 
její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně 
skládat prakticky všechny žáci maturitních 
oborů středního vzdělání, připomínku 
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není jako povinný ve společné části maturitní zkoušky přece 
neznamená, že to ovlivní automaticky úroveň vzdělávání. 
Navrhovaný model tří povinných zkoušek vnímáme jako 
diskriminační vůči těm oborům vzdělávání, které mají 
nařízením vlády stanovenu povinnost konat zkoušku 
z matematiky. Nelze srovnávat požadavky, kladené na žáky ve 
zkoušce společné části se zkouškou profilovou, kterou si 
stanovuje škola sama. V případě, že tento návrh nebude 
akceptován, odmítáme jakoukoliv změnu v Nařízení vlády, 
které stanoví obory vzdělání, které mají za povinnost konat 
povinně maturitní zkoušku z matematiky. 

akceptujeme. Povinná MZ ze 3 předmětů, 
tedy povinně i ze zkušebního předmětu 
matematika, bude ze školského zákona 
prozatím vypuštěna. MŠMT bude pokračovat 
v systémové proměně výuky matematiky 
upevňováním matematických kompetencí 
a schopností žáků a teprve poté zavede 
matematiku jako povinnou součást MZ 

 

15.3 
 
Je nutné respektovat ověření znalostí a dovedností žáků při 
výstupu podle odborného zaměření školy. Při zařazení 
matematiky jako povinné součásti společné části k českému 
jazyku a cizímu jazyku vzniká model 3 + 2, kde bude mít 
odborné škola méně prostoru na ověření odborného zaměření, 
které je při výstupu za školy rovněž důležité. Jsme toho 
názoru, že je nutné zachovat 5 povinných zkoušek na všech 
typech středních škol. Tedy pro odborné školy model 2 
povinné ve společné části + 3 v profilové části podle 
odborného zaměření a model 3 + 2 na gymnáziích. U oborů 
všeobecného vzdělání navrhujeme, aby ředitel školy měl 
povinnost stanovit předměty profilové části maturitní zkoušky 
tak, aby se svým obsahem nepřekrývaly s obsahem společné 
části maturitní zkoušky. Pokud v profilové části maturitní 
zkoušky bude žák maturovat z matematiky, stejně jako 
v povinné, je to stále zkouška z matematiky, tedy stejná 
vzdělávací oblasti (třebaže je argumentováno, že je obtížnější). 
V případě odborného vzdělávání se profilové zkoušky konají 
ze zcela odlišných vzdělávacích oblastí, které se společné části 

Vysvětleno.  
Obsahová odlišnost zkoušek společné 
a profilové části MZ bude upravena 
v prováděcím právním předpise. Nicméně se 
jedná zejména o kompetenci a odpovědnost 
ředitelů škol. 
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dotýkají jen nepřímo (v případě matematiky numerické 
výpočty, úpravy algebraických výrazů 

 

15.4 
 
Zásadní věcí u oborů L0 musí být zachování zkoušky 
z odborného výcviku.   

Neakceptováno. 
Vysvětleno. Do stávajícího modelu MZ 
v rámci odborných zkoušek profilové části 
MZ není zasahováno. Odborný výcvik je 
v adekvátním rozsahu hodnocen v průběhu 
vzdělávání, je v kompetenci ředitele školy 
rozhodnout o způsobu konání maturitní 
zkoušky v profilové části MZ. Předkladatel 
nepovažuje za správné povinnost praktického 
výcviku stanovit obecně.    
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

15.5 
 
Ve stávajícím pojetí společné části maturitní zkoušky jsou 
centrální hodnotitelé za tuto činnost honorováni přímo a státní 
rozpočet s tímto nákladem počítá. Navrhujeme, aby podobným 
způsobem byli honorování také hodnotitelé písemných prací 
ve školách a to účelově vázanou dotací na tuto činnost. 

Akceptováno. 
MŠMT po dohodě s AŘG navrhuje využít 
nevyčerpanou částku na hodnocení PP z ČJL 
a CJ a školení hodnotitelů PP z ČJL a CJ (cca 
14 mil. Kč) na úpravu financování středních 
škol – jak u oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou, tak i u oborů vzdělání s výučním 
listem na posílení normativu na úvazek 
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pedagoga. Toto posílení by využili ředitelé 
škol k financování ukončování středního 
vzdělávání (tj. na odměny pedagogických 
pracovníků opravujících praktické zkoušky, 
písemné zkoušky, písemné práce, maturitní 
práce s obhajobou a závěrečné zkoušky). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.6 
K bodu 30 novely, k § 81 odst. 7 
 
Poskytnutí dalšího studijního volna před didaktickými testy 
považujeme za nadbytečné. Již v tuto chvíli končí čtvrtý ročník 
k 30.4. a další zkrácení výuky považujeme za 
kontraproduktivní. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 

17. Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Uplatnila stejné připomínky jako CZESHA a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, jíž je součástí. 

Stejné vypořádání jako u Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 
jíž je součástí. Trvají na rozporu u stanovení 
matematiky jako volitelného předmětu 
společné části MZ.  
Rozpor. 

18. Agrární komora ČR 18.1 
K novele obecně 
 
Agrární komora České republiky návrh novely školského 
zákona považuje za posun dobrým směrem (centrálně 
zadávané a hodnocené pouze didaktické testy), ale bohužel ne 
dostatečný (povinná matematika v návrhu zůstala). Protože 
nejsou známy katalogy požadavků, ani to, zda půjde 
o odbornou matematiku, či zase pouze všeobecnou 
matematiku a zároveň není jasné, zda se bude měnit příslušné 
nařízení vlády, nemůžeme tuto novelu školského zákona 
podpořit. (připojena celá příloha) 

Vysvětleno, akceptováno: 
Katalogy požadavků pro didaktické testy 
zůstávají v platnosti do doby vydání nových, 
které musí být zveřejněny nejpozději 48 
měsíců před konáním maturitní zkoušky. 
Katalogy budou od školního roku 2020/2021 
využity pouze do DT. Odbornou matematiku 
může ředitel školy zahrnout do odborných 
předmětů v rámci profilové části MZ. 
Povinná MZ ze 3 předmětů, tedy povinně i ze 
zkušebního předmětu matematika, bude ze 
školského zákona prozatím vypuštěna. 
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19. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

19.1 
 
V § 60 odst. 2b) požadujeme doplnit větu: 
„b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru 
vzdělání a formy vzdělávání. Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů může zřizovatel podmínit svým 
schválením.“  
Zdůvodnění: V souvislosti s diskuzí o nastavení cut-off score 
a Memorandem ke kvalitě a budoucnosti středního školství, 
uzavřeném mezi Asociací krajů a zástupci hospodářských 
a sociálních partnerů 5. 3. tr. požadujeme rozšíření kompetencí 
zřizovatele směrem k možnosti dojednávat v jím zřízených 
školách počty žáků a tříd jednotlivých oborů středního 
vzdělávání v souladu s hospodářskou koncepcí kraje, 
strukturou zaměstnanosti a výhledově i predikcí vývoje 
regionálního trhu práce. Navíc dojednávání kapacit krajem 
zřizovaných škol již nyní neformálně funguje v některých 
krajích ČR. Toto opatření má dopad i do nastavení kapacit škol 
a počtu žáků, vstupujících do maturitního vzdělávání, proto 
vnímáme jako vhodné doplnit jej do předložené novely. 

Na rámec novely. 
Neakceptováno. Přijímací řízení není 
předmětem této novely. Požadovaná úprava 
bude řešena v rámci budou novely školského 
zákona. Tato připomínka nemůže být 
předmětem rozporu, neboť není v souladu 
s Legislativními pravidly vlády - je nad rámec 
návrhu. 
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19.2 
 
Žádáme doplnit text„(1) Ředitel školy v případě oborů 
vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních 
oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních 
dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům 
nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 
ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledky 
hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče 
v anonymizované podobě.“ 
Zdůvodnění: V souvislosti s diskuzí o nastavení cut-off score 
a Memorandem ke kvalitě a budoucnosti středního školství, 
uzavřeném mezi Asociací krajů a zástupci hospodářských 
a sociálních partnerů 5. 3. tr. požadujeme upřesnění §60e 
v tom smyslu, že požadované zveřejnění výsledků prvního 
a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě 
musí být veřejně přístupné, aby si rodiče a odborná veřejnost 
mohla udělat obraz o úrovni přijímaných žáků jednotlivých 
středních škol. Toto opatření má dopad i do posouzení úrovně 
žáků vstupujících do maturitního vzdělávání, proto vnímáme 
jako vhodné doplnit jej do předložené novely. 

Nad rámec novely. 
Neakceptováno. Den předání maturitního 
vysvědčení může být i v průběhu 
následujících měsíců, pokud si žák 
vysvědčení nepřijde vyzvednout. Tato 
připomínka nemůže být předmětem rozporu, 
neboť není v souladu s Legislativními 
pravidly vlády - je nad rámec návrhu. 
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20. KVOP 20.1 
 
Předkládaný návrh má změnit úpravu zkoušek společné části 
maturitní zkoušky od jarního zkušebního období 2021. Tato 
změna však neobsahuje úpravu podmínek konání společné 
části maturitní zkoušky z českého jazyka a přijímací zkoušky 
ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem 
(zakotvenou v současném § 20 odst. 4 školského zákona), 
o jejíž nezbytnosti s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) dlouhodobě 
komunikuji již od roku 2017. Ministerstvo aktuálně připravuje 
rozšíření okruhu žáků, kteří nemusejí skládat přijímací 
zkoušku z českého jazyka tak, aby žáci, kteří se v posledních 
6 letech alespoň 3 roky vzdělávali v zahraničí, nekonali 
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Obdobně podle 
vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. 
Roberta Plagy, Ph.D., ministerstvo zvažuje změnu okruhu 
osob, které budou mít upraveny podmínky pro konání 
maturitní zkoušky. Úroveň jazyka potřebnou pro úspěšné 
absolvování maturitní zkoušky z českého jazyka (a analogicky 
také jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka), která je 
koncipována jako zkouška pro rodilé mluvčí češtiny, si žáci 
s odlišným mateřským jazykem při intenzivní přípravě osvojí 
nejdříve po 5 až 7 letech. Mám proto za to, že žádat od žáků 
s odlišným mateřským jazykem u maturitní zkoušky a 
přijímací zkoušky z českého jazyka ve stejném čase stejné 
výkony jako od rodilých mluvčích, odporuje zásadě rovného 
přístupu ke vzdělávání zakotvené v § 2 odst. 1 písm. a) 
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školského zákona. S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
nepostačuje připravovaná výjimka 3 let v uplynulých 6 letech 
(u přijímacích zkoušek) ani současná výjimka 4 let 
v uplynulých 8 letech (u maturitních zkoušek). 

 20.2 
 
Navrhované znění § 20 odst. 4 (úplné znění s vyznačením 
navržených změn): 
„Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, které se vzdělávaly ve škole na území 
České republiky méně než 5 let v předcházejících 6 letech před 
příslušnou zkouškou, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve 
středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost 
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 
ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky 
v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole 
mimo území České republiky ve škole na území České 
republiky méně než 6 let v předcházejících 8 letech před 
příslušnou zkouškou, mají právo na úpravu podmínek 
a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český 
jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby 
byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo 
stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.  
Podle mně dostupných informací ministerstvo předložení 
novely § 20 odst. 4 školského zákona původně plánovalo na 
prosinec 2018. Vzhledem k tomu, že k předložení této novely 
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dosud nedošlo, připojuji konkrétní připomínku nad rámec 
návrhu, a to zejména proto, aby nezbytná změna byla účinná 
optimálně již od jarního zkušebního období 2020, aby 
nedocházelo k dalšímu vyloučení celých ročníků žáků 
s odlišným mateřským jazykem z možnosti další profesní 
přípravy a zapojení na trhu práce, a tím také ke znemožnění 
jejich plné a úspěšné integrace do společnosti. 
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