
III.  
Odůvodnění 

   
 
A. Obecná část 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název 

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání. 
 
1.2 Definice problému  

Návrh se předkládá z důvodu potřeby zvýšení přehlednosti v souboru vzorů školních 
vysvědčení a dokladů o dosažení stupně vzdělání oproti stávající právní úpravě zahrnující 
vedle původního předpisu z roku 2005 dalších 5 novel. Pro racionalizaci zpracování údajů na 
vysvědčení se v tiskopisech dokladů o dosažení stupně vzdělání umožňuje uvádět grafický 
kód (QR kód).     
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Formu a obsah platných tiskopisů vysvědčení, výpisů z vysvědčení, výučních listů a 
diplomů o absolutoriu“, stanoví MŠMT podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění zákona č. 179/2006 Sb. Podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. ministerstvo stanoví 
podmínky pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o 
absolutoriu. Uvedená zmocnění jsou doposud naplněna vyhláškou č. 223/2005 Sb. spolu 
s pěti novelami tohoto předpisu. 

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání byla již pětkrát novelizovaná. Vyhláškou 
č. 489/2006 Sb. byly doplněny vzory vysvědčení pro základní školy speciální a vzory 
vysvědčení střední školy. Vyhláškou č. 63/2008 Sb. byly doplněny vzory vysvědčení slovním 
hodnocením na 1. a 2. stupni základní školy. Vyhláškou č. 205/2010 Sb. byly stanoveny 
vzory maturitních vysvědčení pro nově koncipovanou maturitní zkoušku se společnou a 
profilovou částí maturitní zkoušky a předměty základní a vyšší obtížnosti. Vyhláška 
č. 431/2011 Sb., upravila vzor maturitního vysvědčení pro školy polské národnostní menšiny. 
Vyhláška č. 86/2013 Sb., stanoví nově vzory vysvědčení o maturitní zkoušce s ohledem na 
změny v koncepci státní maturitní zkoušky. 

Vzory tiskopisů vysvědčení a dalších dokladů determinují  ustanovení školského 
zákona, které stanoví termíny vydávání vysvědčení a jejich povinné náležitosti. Obsah 
školních vysvědčení musí být v souladu s prováděcími předpisy upravujícími hodnocení žáků 
základních škol, žáků středních škol, studentů vyšších odborných škol, hodnocení 
v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a hodnocení základního uměleckého 
vzdělávání.    

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání stanoví obecné znaky dokladů o úspěšném 
ukončení vzdělání, jímž se dosahuje stupeň vzdělání, znaky některých dokladů o výsledcích 
průběhu vzdělání, jímž se dosahuje stupně vzdělání a dále dokladů o průběhu a výsledcích 
vzdělávání v základních uměleckých školách.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů  

Dotčenými subjekty jsou žáci, studenti vyšších odborných škol, ředitelé škol, 
pedagogičtí pracovníci škol a orgány zajišťující průběh maturitní zkoušky. 
 
 
1.5 Popis cílového stavu  

V cílovém stavu budou promítnuty všechny uskutečněné změny vzorů vysvědčení, 
vzory vysvědčení jsou utříděny s ohledem na příslušná ustanovení školského zákona. Údaje o 
klasifikaci budou uváděny v dokladech o dosaženém stupni vzdělání také s použitím 
grafického kódu, který vytváří předpoklady pro usnadnění práce s těmito údaji.    
 
1.6 Zhodnocení rizik  

Zachování stávající právní úpravy komplikuje implementaci a správné použití vzorů 
vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání s ohledem na četné změny, k nimž v dané oblasti 
v důsledku přijatých novelizací předpisu došlo.     

 
2. Návrh variant řešení   

S ohledem na uvedené skutečnosti byly zvažovány tyto varianty:  
Varianta I – zahrnující úpravu systemizace, účelné snížení počtu vzorů školních 

vysvědčení a diplomů a úpravu vybraných tiskopisů školních vysvědčení pro použití 
grafických kódů. 

Varianta II – představující úpravu již překonané systemizace a účelné snížení počtu 
vzorů školních vysvědčení a diplomů včetně vzorů vysvědčení a diplomů. 

První úprava v obou uvažovaných variantách shrnuje dosavadní změny a dokončuje 
systemizaci dokladů pro oblast základního vzdělání, středního vzdělání, vzdělání 
v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, dokladů o vykonání státní jazykové zkoušky, 
jakož i vysvědčení pro základní umělecké vzdělávání.       
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

S návrhem nejsou spojeny žádné hospodářské dopady ani dopady na veřejné 
rozpočty. Novelizace umožní vydávat maturitní vysvědčení, vysvědčení základních škol a 
vysvědčení základních uměleckých škol v souladu se změnami právních předpisů 
upravujících nově ukončování vzdělávání maturitní zkouškou, hodnocení v průběhu 
základního vzdělávání a v souladu s rámcovými vzdělávacími programy základního 
uměleckého vzdělání. Návrh směřuje k postupnému snížení počtu vzorů vysvědčení a 
k zvýšení přehlednosti právní úpravy, která by následně měla vyústit ve vydání nové vyhlášky 
systematicky shrnující všechny změny. 
 
4. Návrh řešení  

Navrhuje se postupovat podle předloženého návrhu na vydání vyhlášky o některých 
dokladech o vzdělání. 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Při přípravě návrhu byly zvažovány vedle možnosti ponechat stávající právní úpravu 
dvě shora uvedené varianty řešení. 
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Ve srovnání variant byla jako nejvhodnější vyhodnocena Varianta I, která vedle 
potřebných změn v systemizaci a racionalizaci vzorů tiskopisů, obsažených ve Variantě II, má 
navíc potenciál výrazným způsobem snížit administrativní zátěž spojenou se zpracováním 
údajů školních vysvědčení. Výběr Varianty I je podmíněn zavedením funkční a bezpečné 
technologie generování, čtení a zpracování grafických kódů. Nástroje pro generování 
grafických kódů na vysvědčení a pro jejich čtení jsou běžně dostupné.  

Z uvažovaných možnosti vychází jako nejméně vhodná varianta ponechání stávající 
právní úpravy beze změn. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování  

 
Pro implementaci vydávání školních vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání podle 

vzorů stanovených prováděcím právním předpisem jsou zajištěny odpovídající podmínky.  
Vysvědčení vydává příslušná škola. Česká školní inspekce vykonává kontrolu 

dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, tedy i v oblasti 
vydávání dokladů o vzdělání. 

Školy budou zajišťovat vydávání dokladů o vzdělání s podporou příslušných 
vydavatelů tiskopisů a s využitím nástrojů vedení školní matriky tedy obdobnými způsoby 
jako doposud. 

Veškeré informace potřebné pro vydávání dokladů o vzdělání jsou získávány v rámci 
činnosti příslušných škol. Programové vybavení školní evidence umožňuje generovat tiskové 
výstupy pro účely vydávání školních vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání. 

Situace při implementaci navržené právní úpravy s výjimkou aplikace grafických kódů 
není nová a nevyžaduje proto zvláštní opatření a zdroje.  
 Pro implementaci navrženého řešení jsou dostupné odpovídající prostředky. 

Navržené řešení minimalizuje finanční a administrativní zátěž adresátů právního 
předpisu. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají nové úkoly pro obce a kraje. 
Procesy, které napomohou vynucování navrhovaného řešení, jsou definovány 

příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a zahrnují také mechanizmy pro zajištění 
dodržování právního předpisu ze strany regulovaných subjektů a nástroje pro odhalování 
porušení pravidel stanovených právním předpisem. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace - konzultováno s CZVV, zástupci škol a poradními orgány 
MŠMT. 
 

Při přezkumu právní úpravy stanovící vzory dokladů o vzdělání z hlediska účinnosti a 
naplňování daných cílů se využívá informací a zkušeností, které předkladatel průběžně 
získává při výkonu svých zákonem stanovených působností.  

Zohledněny jsou poznatky získané ze součinnosti MŠMT s Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání, příslušnými odbornými útvary krajských úřadů a magistrátu hlavního 
města Prahy se zástupci škol a s dalšími partnery. 

Kritéria přezkumu účinnosti jsou stanovena podle povahy upravované problematiky. 
Principy navržené právní úpravy jsou v daných podmínkách účinné. 
Právní předpis plní funkce, pro které byl vytvořen tím, že stanoví jednotnou strukturu, 

obsah i formu dokladů o vzdělání. Na základě dosavadních zkušeností, lze očekávat, že 
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předpokládané dopady právního předpisu budou odpovídat dopadům skutečným. Nežádoucí 
dopady se při uplatňování nové právní úpravy neočekávají.  
 
7. Konzultace a zdroje dat - konzultace proběhly podle předpisů upravujících přípravu 
legislativních materiálů v působnosti MŠMT. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA -  tel. 234811302;  e-mail: kavanv@msmt.cz. 

B. Soulad návrhu se zákonem č. 561/2004 Sb. včetně zákonného zmocnění 

Návrh vyhlášky stanoví formu a obsah platných tiskopisů vysvědčení, výpisů 
z vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu, jakož i podmínky pro vydávání 
stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu v mezích pravidel 
stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). Návrh je v souladu se zákonným zmocněním § 28 odst. 7 
a 8 zákona č. 561/2004 Sb., jakož i se zákonem č. 561/2004 Sb. jako celkem. 

 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázaná 
Právní předpisy Evropské unie se nevztahují na vyhláškou upravovanou oblast, tj. 

úpravu obsahu a formy dokladů o vzdělání. Navrhovaná právní úprava není v rozporu 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázaná. Ve smyslu čl. 165 a 166 
Smlouvy o fungování Evropské unie je společná politika v oblasti organizace a obsahu 
vzdělávacích systémů vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů 
členských států. Právní vztahy, které jsou předmětem navrhované úpravy, spadají plně do 
kompetence členských států. 

 
 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, sociální dopad a dopad na životní 
prostřední navrhované právní úpravy  

Hospodářský a finanční dosah dotčené právní úpravy se neočekává. Navrhované 
změny maturitních a dalších vysvědčení vzorů neovlivní státní rozpočet ani na jiné veřejné 
rozpočty. Návrh neintervenuje do podnikatelského prostředí České republiky. Návrh 
nedopadá na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením, ani na životní prostředí. Pozitivně lze hodnotit národností aspekt návrhu, neboť 
zaručuje vydávání vysvědčení v jazyce národností menšiny.     
 
E. Zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 Příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. žákům základních škol a středních 
zaručují, že obdrží vysvědčení s hodnocením za každé pololetí školního roku. Na doklady o 
vzdělávání se v plné míře vztahují zásady rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoli 
diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, 
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení 
občana. Z hlediska zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace lze uvést, že předložený 
návrh nepřináší žádné změny stávajícího stavu. 

 
F. Zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Z hlediska zhodnocení dopadů ve vztahu k uvádění osobních údajů lze uvést, že na 
vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání je stanoveno v rozsahu nezbytném pro 
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identifikaci hodnocené osoby - § 28 odst. 7 školského zákona. Předloženým návrhem 
vyhlášky o některých dokladech o vzdělání se tato úprava nemění. V dokladech o vzdělání se 
na základě zákona uvádí vždy jméno, příjmení a rodné číslo žáka nebo studenta, bylo-li mu 
přiděleno. Na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné 
číslo žáka nebo studenta, bylo-li mu přiděleno.  

 
G. Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska zhodnocení korupčních rizik souvisejících s možným zneužitím dokladů o 
vzdělání lze uvést, že k jejich eliminaci daný právní předpis přispívá nejvýznamněji tím, že 
stanoví ochranné prvky některých dokladů o vzdělání. Ochranné prvky jsou uváděny zejména 
u vysvědčení, jimiž se dokládá dosažený stupeň vzdělání.  Ochranné prvky ročníkových 
vysvědčení s ohledem na svůj pouze informativní charakter se omezují jen na podtisk 
s typickým motivem a jejich tisk není v podstatě omezován. U závěrečných vysvědčení 
předpis stanovuje dvě základní oblasti ochrany. Tiskopisy závěrečných vysvědčení 
(vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, maturitní vysvědčení a diplom absolventa vyšší 
odborné školy) jsou chráněny specifickým rozměrem papíru a chráněným průmyslovým 
vzorem vodoznaku s motivy lipových ratolestí. Současně je každý výtisk závěrečného 
vysvědčení opatřen označením série a alespoň šestimístným číslem. Zaslané tiskopisy jsou 
pod uvedenými čísly registrovány příslušným distributorem. V každé škole jsou tiskopisy 
závěrečných vysvědčení evidovány pod jednotlivými čísly. Evidence vydaného vysvědčení je 
prováděna jak ve škole (součást školní matriky), tak v případě maturitních vysvědčení v 
Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ke snižování korupčních rizik přispívá 
odpovědnost ředitele školy za povinnou registraci dokladů. 

  
 
B. Zvláštní část 
 
K § 1  

Obsah a forma tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů má určeny obecné a 
speciální charakteristiky. Tiskopisy se člení do dvou skupin. První zahrnuje doklady o 
průběhu vzdělání resp. hodnocení žáků za 1. a/nebo 2. pololetí školního roku, druhá doklady o 
dosažení některého ze stupňů vzdělání stanoveného školským zákonem. Obecné náležitosti 
tiskopisů obou skupin mají svá specifika s ohledem na své určení a potřebu ochranných 
prvků. Úprava potiskovaného papíru - motiv použitého vodotisku, motiv tištěného pozadí 
tiskopisů, číslování jednotlivých tiskopisů pro evidenční účely a formát papíru jsou určeny 
pro každou skupinu formulářů s ohledem na jejich rozlišení, ochranu a identifikaci. 

Nově se umožňuje na vysvědčeních použít tzv. QR kód jako nosič digitální informace 
o údajích na vysvědčeních dokládajících dosažení stupně vzdělání, což školám a dalším 
subjektům pomůže zjednodušit administrativu při zpracování údajů dosud uváděných 
výhradně v analogové podobě. Vzory dokladů o získaném vzdělání podle návrhu vyhlášky 
obsahují prostor pro tisk tzv. QR kódu. QR kód je grafický kód, v kterém jsou zakódované 
informace vyplněné ve formuláři vysvědčení. V případě, že škola nevyužije možnosti uvést 
QR kód, zůstane prostor pro kód prázdný (neproškrtává se). Vytištěný QR kód může sloužit 
na ověření integrity informace na dokladu a na zjednodušení dalšího počítačového zpracování 
informací z dokladu. Rozměr QR kódu by měl po vytištění mít velikost 3x3 cm. Používá se 
kód verze 6 nebo vyšší a úroveň nápravy chyby „L“. Obsahem QR kódu je řetězec znaků bez 
diakritiky - verzálky – jednotlivé části se odděluji mezerou. 
 Na vysvědčeních a diplomech se doplňuje položka pro uvedení příslušné úrovně 
evropského rámce kvalifikací podle Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2008/C 
111/01 ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení.  
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Česká republika přiřadila k evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení své 
vzdělávací a kvalifikační systémy. Zavedený systém klasifikace kategorií dosaženého 
vzdělání v počátečním vzdělávání a existující úrovně kvalifikací vedených v registru Národní 
soustava kvalifikací (dále jen „NSK“) přiřazení k úrovním evropského rámce kvalifikací pro 
celoživotní učení umožňují, a to zejména proto, že jak popisy výstupů v počátečním 
vzdělávání, tak deskriptory úrovní a standardy kvalifikací v NSK jsou definovány výsledky 
učení. 
 

Přiřazené úrovně evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení podle 
dosaženého vzdělání: 

 
EQF Kategorie 

oboru 
Dosažené vzdělání 

1  B základy vzdělání  
ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní 
škole speciální - 10 ročníků 

2  C základní vzdělání  
úspěšné ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v 
základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia 
nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu 
konzervatoře; úspěšné ukončení kursu pro získání základního vzdělání  
střední vzdělání  
praktická škola jednoletá a dvouletá pro absolventy základní školy 
speciální 

J střední vzdělání  
bez výučního listu – délka studia 2 roky  

E střední vzdělání s výučním listem  
především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním  
délka studia 2 roky  

3 E střední vzdělání s výučním listem  
především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním  
délka studia 3 roky  

H střední vzdělání s výučním listem  
délka studia 3 roky  

4 K střední vzdělání s maturitní zkouškou  
všeobecné (gymnaziální) vzdělání - délka studia 4 roky  

L střední vzdělání s maturitní zkouškou  
odborné vzdělání s odborným výcvikem – délka studia 4 roky  

L nástavbové studium poskytující vzdělání s maturitní zkouškou  
po získání středního vzdělání s výučním listem – délka studia 2 roky  

M střední vzdělání s maturitní zkouškou  
odborné – délka studia 4 roky  

6 N vyšší odborné vzdělání  
zkratka udělovaného titulu DiS. – délka studia 3 – 3,5 roku  

P vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  
zkratka udělovaného titulu DiS. – délka studia 2 roky  

R vysokoškolské – bakalářský studijní program  
zkratky udělovaných titulů Bc., BcA. – délka studia 3 – 4 roky  
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K § 2 
Vzory tiskopisů vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání se člení do tří skupin. První 

skupinu tvoří vzory vysvědčení základních škol, středních škol a konzervatoří, sloužících pro 
hodnocení žáků v prvním a druhém pololetí školního roku popřípadě pouze pro hodnocení za 
jedno pololetí školního roku. Druhou skupinu tvoří vzory dokladů o dosažení některého ze 
stupňů vzdělání v posloupnosti od základního vzdělávání po vzdělávání vyšší odborné. Ve 
třetí skupině jsou zařazeny doklady pro o hodnocení jazykového a základního uměleckého 
vzdělávání. Vzory dokladů o vzdělání na základě zákona zahrnují rovněž specifické tiskopisy 
vysvědčení určené pro vzdělávání polské národnostní menšiny.  
 
K § 3 

Pro obsah a formu tzv. výpisů z vysvědčení platí obdobná pravidla, jako byla 
stanovena v dosavadní právní úpravě. Výpis vysvědčení obsahuje stejné údaje jako pololetní 
vysvědčení, zhotovuje se však na běžném kancelářském papíru a ověřuje jej pouze jedna 
pověřená osoba.  
 
K § 4 

Pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení jsou stanovena obdobná pravidla jako 
doposud. Účelem uvedených ustanovení je zajistit postupy vydání náhradních dokladů o 
vzdělání na žádost oprávněných osob včetně případů dodatečného vydání dokladů s časovým 
odstupem od ukončení vzdělání. Zvláštní postupy stanoví vydání dokladů o vzdělání 
v případě změny jména a příjmení a rodného čísla na základě rozhodnutí příslušného 
správního úřadu.    
 
K § 5 

Ve zrušovacích ustanoveních je uveden výčet prováděcích právních předpisů, které 
budou nahrazeny novou právní úpravou. 
 
K § 6 

Navržené ukončení přechodného období ke dni 30. 9. 2017 je zvoleno tak, aby 
umožnilo vydávat vysvědčení za školní rok 2016/2017 včetně vysvědčení vydaných po 
vykonaných opravných zkouškách.  
 
K § 7 

Účinnost vyhlášky se navrhuje stanovit dnem vyhlášení tak, aby nové formuláře 
školních vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání mohly být použity již ve školním roce 
2014/2015. 
 
K Příloze č. 1 

V příloze č. 1 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky 
vysvědčení pro základní školu, které se podle § 51 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vydávají 
každé pololetí, přičemž hodnocení žáků na těchto vysvědčeních je podle § 51 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Vzory 
vysvědčení umožňují uvedení doložky o dosažení základního vzdělání podle §54 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb. Dosažení základního vzdělání se tak dokumentuje ve vysvědčení o 
úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, Podle § 14 
zákona č. 561/2004 Sb. se stanoví také vzory tiskopisů vysvědčení pro národnostní menšiny. 
Ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny se vydávají vysvědčení 
dvojjazyčně, a to v jazyce českém a v jazyce národnostní menšiny.  
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K Příloze č. 2 

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky. 
Jsou jimi vzory vysvědčení pro střední školy a konzervatoře, které se podle § 69 zákona 
č. 561/2004 Sb., vydávají žákům na konci každého pololetí. Hodnocení žáka na vysvědčení 
umožňuje klasifikaci klasifikačními stupni, slovním hodnocením a kombinaci obou 
uvedených způsobů. Vzory vysvědčení obsahují místo pro uvedení doložky o dosažení 
základního vzdělání podle §69 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Ve vysvědčeních pro střední 
školu se podle § 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. doložka o získání základního vzdělání 
doplní po úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku 
osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Podle § 14 
zákona č. 561/2004 Sb. se v rámci Přílohy č. 2 této vyhlášky stanoví také v potřebném 
rozsahu vzory tiskopisů vysvědčení pro národnostní menšiny, která se vydávají dvojjazyčně 
v jazyce českém a v jazyce národnostní menšiny.  
 
K Příloze č. 3 

V příloze č. 3 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. a) této vyhlášky 
vysvědčení o dosažení základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu 
pro získání základního vzdělání, které je podle § 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. dokladem 
o dosaženém základním vzdělání a obsahuje proto doložku o dosažení tohoto stupně vzdělání. 
 
K Příloze č. 4  

V příloze č. 4 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. b) této vyhlášky 
zahrnují vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Samostatné vysvědčení o závěrečné 
zkoušce je dokladem o dosažení stupně středního vzdělání podle § 72 odst. 1 zákona č. 
561/2004 Sb. Výuční list je spolu s vysvědčením o závěrečné zkoušce dokladem o dosažení 
stupně středního vzdělání s výučním listem podle § 72 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 
Vysvědčení o závěrečné zkoušce obsahují doložku o dosažení příslušného stupně vzdělání 
podle § 72 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 
 
K Příloze č. 5 

V příloze č. 5 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. c) této vyhlášky. 
Vysvědčení o maturitní zkoušce je dokladem o dosažení stupně středního vzdělání s maturitní 
zkouškou podle § 72 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Vysvědčení o maturitní zkoušce jsou 
opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzdělání – tj. středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny se vydávají vysvědčení 
dvojjazyčně, a to v jazyce českém a v jazyce národnostní menšiny.  
 
K Příloze č. 6 

V příloze č. 6 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. d) této vyhlášky. 
Jedná se o vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři, které jsou 
dokladem o ukončení vzdělávání v konzervatoři podle § 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a 
opravňují používat označení „diplomovaný specialista“ za jménem, zkráceně „DiS.“. 
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři spolu s diplomem absolventa konzervatoře jsou 
dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. 
 
K Příloze č. 7 

V příloze č. 7 jsou uvedeny vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. e) této vyhlášky. 
Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole, které jsou dokladem 
o ukončení vzdělávání ve vyšší odborné škole podle § 101 zákona č. 561/2004 Sb. a opravňují 
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používat označení „diplomovaný specialista“ za jménem, zkráceně „DiS.“. Vysvědčení o 
absolutoriu spolu s diplomem absolventa vyšší odborné školy jsou dokladem o dosažení 
stupně vyššího odborného vzdělání. 
 
K Příloze č. 8 

V příloze č. 8 je uveden vzor tiskopisu podle § 2 odst. 3 písm. a) této vyhlášky. 
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce je dokladem o úspěšně vykonané státní jazykové 
zkoušce podle § 110 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 33/2005 
Sb., o jazykových školách a právem státní jazykové zkoušky se státní jazykové zkoušky 
konají v jazykových školách. Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální. 
Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor 
tlumočnický. Tomu odpovídá vzor příslušného vysvědčení. Hodnocení na vysvědčení se 
uvádí podle § 8 vyhlášky č. 33/2005 Sb.  
 
K Příloze č. 9 

V příloze č. 9 jsou uvedeny Vzory tiskopisů podle a § 2 odst. 3 písm. b) této vyhlášky 
Vysvědčení pro základní umělecké školy. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení 
může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 
rozhoduje ředitel školy. Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech a 
v celkovém hodnocen na vysvědčení stupni, které stanoví § 3 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 71/2005 
Sb., o základním uměleckém vzdělávání.  
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