
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. Obecná část 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.) zakázala 

osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiné i u žáků a studentů základních, středních 

a vyšších odborných škol a konzervatoří. Zákaz se vztahuje také na praktické vyučování.  

Vzhledem k tomu, že zákaz přítomnosti žáků a studentů ve škole ve vysoké míře narušil 

průběh druhého pololetí školního roku včetně jeho ukončování závěrečnou zkouškou nebo 

absolutoriem, vznikla potřeba stanovit některá zvláštní pravidla pro tento školní rok 

a novelizovat některé vyhlášky v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „MŠMT“ nebo „ministerstvo“). 

 

Konkrétně se jedná o  

- vyhlášku č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

kde je nutné upravit zejména ustanovení související s přijímacím řízením, termíny 

absolutoria a umožnit řediteli školy upravit organizaci vyučování v reakci na zákaz 

osobní přítomnosti studentů ve školách; 

- vyhlášku č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů, kde je nutné zejména upravit termíny konání absolutoria; 

- vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, kde je nutné upravit některé 

termíny pro podzimní zkušební období v návaznosti na posun maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období; 

- vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, kde je nutné upravit náležitosti přihlášky pro další roky. 

 

 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyšší odborné vzdělávání probíhá podle akreditovaných vzdělávacích programů. Některé 

akreditované vzdělávací programy, mají pevně nastavený učební plán, to znamená, že mají 

přesně stanoveno, které předměty jsou v daném semestru vyučovány. Vzhledem ke 

skutečnosti, že po dobu trvání mimořádných opatření došlo ke zrušení praktické přípravy 

a není možné tuto praktickou přípravu nahradit vzděláváním na dálku, je takto stanovený 

plán významně narušen. Nejvhodnějším způsobem, jak aktuální situaci řešit, je umožnit 

úpravu organizace vyučování a umožnit výměnu tohoto letního semestru za zimní semestr 

následujícího roku. Současně je potřeba umožnit ředitelům škol výměnu vzdělávacích témat 

nebo oblastí za vzdělávací témata nebo oblasti vyšších ročníků v případech, kdy je výměna 

ve prospěch dálkové formy vzdělávání vhodnější i s ohledem na návaznost učiva. Toto 
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opatření se navrhuje umožnit výhradně za podmínky, že nedojde k obsahové změně 

akreditovaného vzdělávacího programu a studenti splní všechny podmínky, které 

akreditované programy stanoví.  

 

U některých oborů vzdělání je praktická příprava realizována i v době prázdnin. S ohledem 

na narušení standardního průběhu letního období se navrhuje výslovně umožnit v době 

školních prázdnin konání zkoušek i bez souhlasu studenta. Odborná praxe probíhá na 

reálných pracovištích zaměstnavatelů a dá se předpokládat, že v období měsíců července 

a srpna dojde k výraznějšímu rozvolnění epidemiologických opatření a bude tedy opět 

možné, aby studenti odbornou praxi konali. 

Většina vyšších odborných škol je součástí středních odborných škol, které vzdělávají žáky 

v oborech vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou. Pokud se budou maturitní 

a závěrečné zkoušky konat v červnu, budou ředitelé těchto škol řešit logistické zabezpečení 

konání zkoušek. 

 

 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

V České republice je v rejstříku škol a školských zařízení zapsáno celkem 18 konzervatoří. 

Vzdělávání v konzervatořích probíhá v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a trvá 

šest let. Ve čtvrtém ročníku žáci konají maturitní zkoušku a v šestém ročníku absolutorium.  

Žáci oborů vzdělání 82-46-N/01 Tanec konají v jednom školní roce maturitní zkoušku 

i absolutorium. Jedná se o žáky, kteří vstupují do vzdělávání v konzervatoři po ukončení 

páté třídy základní školy. S ohledem na posun maturitní zkoušky v letošním roce nebude 

možné, aby pedagogičtí pracovníci byli přítomni u praktické nebo profilové části maturitní 

zkoušky a současně u absolutoria. Díky navrženému opatření se umožní ředitelům 

konzervatoří vypsat řádný termín konání absolutorií tak, aby nezasahovala do maturitních 

zkoušek a byla plnohodnotně personálně zabezpečena.  

 

Současně se dává řediteli možnost uznat výjimečný umělecký výkon, který byl uskutečněn 

formou veřejného vystoupení v průběhu pátého nebo šestého ročníku, za absolventský 

výkon.  

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 

Důsledkem zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání je nutný posun maturitních 

zkoušek v jarním zkušebním období. Maturitní zkoušky by tak měly probíhat zejména 

v měsíci červnu, případně na začátku července. Současně však za standardní situace platí, 

že do konce června se činí některé úkony související s podzimním zkušebním obdobím.  

 

Všechny úkony spojené s podzimním zkušebním obdobím je tak nutné posunout. V případě 

opravných nebo náhradních zkoušek navazujících na toto jarní zkušební období budou tyto 

úkony řešeny ve vyhlášce o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve 
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školním roce 2019/2020, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 135/2020 Sb., 

o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování 

ve školním roce 2019/2020. Ty osoby, které v letošním jarním termínu nekonaly maturitní 

zkoušku a které se přihlásí ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období, 

budou konat zkoušky ve standardním režimu podle školského zákona. Není však důvodné, 

aby pro tyto osoby platily jiné termíny pro některé úkony než pro ty osoby, které budou 

konat maturitu podle zákona č. 135/2020 Sb. 

 

Smyslem navrhované právní úpravy je tak zejména sladit všechny termíny či lhůty jak pro 

osoby, které budou konat standardní maturitu podle školského zákona, tak i pro osoby, které 

budou konat maturitu podle zákona č. 135/2020 Sb. (tedy zejména bez písemné zkoušky ve 

zkušebním předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk). 

 

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet 

zejména z hodnocení za dobu, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků v základních 

školách, podpůrně pak z hodnocení za období, kdy byli žáci vzdělávání na dálku. 

 

Vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 tedy bude odlišné od vysvědčení, 

které by žáci získali za standardních podmínek, a proto je třeba na to reagovat i v případě 

hodnocení kritérií přijímacího řízení a toto vysvědčení nezahrnovat do přijímacího řízení. 

 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 

Stávající právní úprava stanovuje organizaci vzdělávání, kterou však vlivem zákazu osobní 

přítomnosti studentů na vzdělávání, není možné dodržet bez komplikací. Po dobu zákazu 

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání není možné vůbec konat praktickou přípravu. Je tedy 

nutné tuto situaci vyřešit a umožnit změnu organizace vzdělávání tak, aby dopady zákazu 

osobní přítomnosti studentů na vzdělávání byly co nejmenší. To bude umožněno jak tím, že 

ředitel školy bude moci upravit samotnou organizaci vyučování ve smyslu úpravy trvání 

jednotlivých období, tak i obsahovou úpravou vzdělávání tak, aby studenti, kteří v letošním 

letním období nemohli vykonávat praxi, ji mohli vykonat v příštím školním roce např. 

v zimním období.  

Co se týče přijímacího řízení, vyšší odborné školy již stanovily kritéria pro přijetí a také 

termín konání přijímací zkoušky. V souvislosti s nutnými úpravami souvisejícími se 

zákazem osobní přítomnosti studentů na vzdělávání se tak navrhuje umožnit, aby ředitel 

školy mohl posunout již vyhlášený termín pro konání přijímací zkoušky.  
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Stávající právní úprava stanovuje termín pro konání absolutoria na vyšších odborných 

školách v období od 1. do 30. června, což v současnosti znamená stejný termín jako pro 

konání maturitních a závěrečných zkoušek. Posun termínu pro konání absolutoria do konce 

srpna, umožní ředitelům škol zachovat požadovanou kvalitu a personální i prostorové 

zabezpečení absolutorií. Současně bude dán prostor studentům posledních ročníků na 

dokončení učební praxe a uzavření hodnocení za poslední období. Jedná se především 

o studenty, u kterých nebude mít ředitel školy možnost uznat a započítat do praktické 

přípravy činnosti, které student vykonával náhradním, prokazatelným způsobem a které 

souvisely s daným oborem vzdělání. 

 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Současné znění vyhlášky stanoví termín konání absolutorií od 1. do 30. června. Pokud však 

budou ve stejném termínu probíhat i maturitní zkoušky, pak by nemuselo být na všech 

školách realizovatelné zajistit dostatečný počet pedagogických pracovníků při ukončování 

vzdělávání a rovněž by pro školy bylo náročné i administrativně konat ve stejných 

termínech jak maturitní zkoušky, tak i absolutoria. 

 

Z tohoto důvodu se navrhuje prodloužení termínu konání absolutorií na období od 1. června 

do 31. srpna 2020, s tím, že i nadále platí, že konkrétní termíny stanoví ředitel školy. 

 

Platná právní úprava neumožňuje uznat výjimečný umělecký výkon, který byl vykonán 

formou veřejného vystoupení v průběhu pátého nebo šestého ročníku, za absolventský 

výkon. Absolventský výkon je jednou ze součástí absolutoria a v současnosti nelze 

predikovat, zda v okamžiku, kdy bude umožněna osobní přítomnost žáků ve školách, bude 

realizovatelné, aby žák uskutečnil umělecké vystoupení coby absolventský výkon. 

 

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 

Stávající znění vyhlášky předpokládá, že pro podzimní zkušební období se podává přihláška 

nejpozději do 25. června a ředitel školy předá údaje z těchto přihlášek nejpozději do 

30. června, vlastní seznam 20 literárních děl a žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

v profilové části maturity jazykovým certifikátem do 30. června. Pro podzimní zkušební 

termín má ředitel školy jmenovat místopředsedu a další členy zkušební komise do 

30. června. 

 

S ohledem na posun maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se navrhuje stávající 

termíny posunout o jeden měsíc. 

 

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Ustanovení § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. stanovuje, že součástí přihlášky ke vzdělávání na 

střední škole je vysvědčení z posledních 2 ročníků základní školy. Hodnocení na těchto 

vysvědčeních je tedy povinně zahrnuto do hodnocení v rámci celého přijímacího řízení. 

 

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 vlivem pandemie koronaviru neprobíhalo 

standardně a žáci nemohli být hodnoceni za celé období druhého pololetí tak, jako by byli 

hodnoceni ve standardně probíhajícím druhém pololetí. Rovněž je třeba vzít v potaz, že 

možnosti žáků vzdělávat se na dálku nebyly všude stejné a že jednotlivé školy přistupovaly 

k hodnocení na dálku různě. 

 

Proto je spravedlivé, aby hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 nebylo součástí přihlášky ke vzdělávání na střední školu a toto vysvědčení také 

nebudou školy v rámci přijímacího řízení zahrnovat do svých kritérií.  

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání¨ 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

 

IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie a mezinárodním smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo 

EU plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti 

organizace vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nemá hospodářský nebo finanční dopad na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí. 

Nepředpokládají se ani sociální dopady. 

 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

Problematiky soukromí a osobních údajů se navrhovaná úprava vůbec nedotýká. 

Součástí navrhované právní úpravy není žádná agenda související se zpracováním 

osobních údajů. 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná vyhláška nebude mít bezprostřední dopad na vznik korupčních rizik.  

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

X. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace byla udělena dne 9. dubna 2020 

dopisem ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

čj. 13646/2020-UVCR. 

 

 

B. Zvláštní část 

 

K čl. I - změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání 

§ 9a odst. 1 – Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole je koncipováno tak, že 

přihlášku ke vzdělávání lze podat nejpozději do 31. května. Současně školský zákona v § 94 

odst. 5 předpokládá, že informace o přijímacím řízení budou zveřejněny s nejméně 

dvouměsíčním předstihem. Vyšší odborné školy tedy již musely zveřejnit informace o 

přijímacím řízení a stanovit jeho termín. V souvislosti s aktuální situací se navrhuje umožnit 

stanovit nový termín pro konání přijímací zkoušky avšak s tím, že všechny ostatní podmínky, 

které již byly vyhlášeny, zůstávají zachovány. Nový termín přijímací zkoušky se zveřejní na 

přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy typicky na webových 

stránkách školy. Tímto způsobem se mohou s novým termínem seznámit všichni uchazeči. 

 

§ 9a odst. 2 – Za standardních okolností zasílá ředitel školy pozvánku ke konání přijímací 

zkoušky nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky a pro náhradní termín nejpozději 

5 dnů před konáním přijímací zkoušky. Navrhuje se výslovně stanovit tuto lhůtu jak pro řádný 
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termín, tak pro náhradní na 5 dnů, a to opět s ohledem na aktuální situaci způsobenou pandemií 

koronaviru. 

 

§ 9a odst. 3 – Organizace vyučování je stanovena v § 3 vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání 

a vyplývá také z akreditovaného vzdělávacího programu. V dříve akreditovaných vzdělávacích 

programem bylo striktně stanovováno, v jakém období se vyučují jaké předměty a jak jsou tyto 

předměty v daném období zakončeny. V souvislosti s mimořádnými opatřeními však došlo ke 

zrušení praktické přípravy. Smyslem daného ustanovení je umožnit přesun praktické přípravy 

do následujícího období a naopak z následujícího období umožnit přesun teoretické přípravy, 

která je pro dálkové nebo „online“ vzdělávání vhodnější. Umožnit takový přesun bude však 

možné pouze za podmínky, že nedojde k obsahové změně akreditovaného vzdělávacího 

programu a studenti naplní všechny podmínky vzdělávání.  

Současně se umožňuje i jiná změna organizace vyučování, např. stanovení období školních 

prázdnin apod. Samozřejmostí však je, že ředitel školy s těmito změnami seznámí studenty, 

např. sdělením na přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zasláním 

informačního e-mail apod. 

 

§ 9a odst. 4 – Ve školním roce 2020 se po dobu prázdnin výslovně umožňuje konat nejen 

povinné kurzy a odborné praxe, ale i praktické vyučování (které se uskutečňuje ve školách) 

a také zkoušky, a to i bez dohody se studentem. Současně je možné zkrátit volný čas studentů 

i na méně než 4 týdny, avšak k tomuto by mělo být přistoupeno pouze ve výjimečných 

případech, kdy nebylo možné dodržet tento volný čas z organizačních důvodů. 

 

§ 9a odst. 5 – V případě, že student mimo své vzdělávání vykonával činnosti, které však se 

studovaným oborem vzdělání souvisejí a lze je zahrnout do praktické přípravy, navrhuje se toto 

umožnit. Typicky se bude jednat např. o studenty sociálních oborů, pokud v době nouzového 

stavu vykonávali činnosti např. v domovech důchodců apod.  

 

§ 9a odst. 6 - Většina vyšších odborných škol je součástí středních odborných škol, které 

vzdělávají žáky v oborech vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou. Pokud dojde k 

obnovení přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání, budou ředitelé těchto škol řešit logistické 

zabezpečení konání všech zkoušek. Posun termínu pro stanovení prvního termínu absolutoria 

do konce srpna umožní ředitelům škol zachovat požadovanou kvalitu a personální i prostorové 

zabezpečení absolutorií. Současně bude dán prostor studentům posledních ročníků na 

dokončení učební praxe a uzavření hodnocení za poslední období. 

Navrhovaná právní úprava tedy umožní ředitelům vyšších odborných škol vypsat řádný termín 

konání absolutorií tak, aby termíny nezasahovaly do maturitních anebo závěrečných zkoušek 

a byly plnohodnotně personálně zabezpečeny.  
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§ 9a odst. 7 – Výslovně se umožňuje řediteli školy v roce 2020 stanovit dobu, kdy před 

zahájením absolutoria neprobíhá výuka, na méně než 5 pracovních dnů. Ředitel školy však 

samozřejmě může po posouzení konkrétní situace ponechat i delší dobu volna. 

 

§ 9a odst. 8 – V souvislosti s aktuální situací se výslovně navrhuje umožnit, aby ti členové, 

kteří nepatří mezi stálé členy zkušebních komisí, mohli být při absolutoriu přítomni „na dálku“. 

Přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent 

tedy nebudou muset být osobně přítomni v místě, kde student koná absolutorium. 

 

K čl. II – změna vyhlášky o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

§ 10a odst. 1 – Navrhuje se prodloužit termín, kdy je možné konat absolutorium, a to sice od 

1. června až do konce srpna 2020. Nepoužije se tak § 7 odst. 1 vyhlášky, který za standardní 

situace určuje termín konání obvykle na měsíc červen, v případě žáků, kteří konají také 

maturitu, na měsíce červen a červenec.  

Navrhovaná právní úprava tedy umožní ředitelům konzervatoří vypsat řádný termín konání 

absolutorií tak, aby nezasahovala do maturitních zkoušek a byly plnohodnotně personálně 

zabezpečena. 

 

§ 10a odst. 2 – Většina absolventských vystoupení je plánována do druhého pololetí posledního 

ročníku studia v konzervatoři. Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie koronaviru není 

povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání a jsou zakázána hudební a divadelní 

představení, není možné konat tuto část absolutoria. Navíc není možné v současnosti 

predikovat, zda v případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách budou současně 

uvolněna opatření vztahující se na uměleckou činnost. 

Dosavadní právní úprava však neumožňuje řediteli školy uznat za absolventský výkon 

výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal 

v průběhu pátého a šestého ročníku. Navrhuje se tedy toto umožnit za podmínky, že takový 

výkon odpovídá požadavkům absolventského výkonu. 

 

K čl. III – změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou 

§ 51a – V souvislosti s aktuální situací se navrhuje změnit některé termíny související 

s konáním maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Konkrétně se jedná o posunutí 

termínu pro podání přihlášky ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 

podle školského zákona, odevzdání vlastního seznamu literárních děl a případnou žádost 

o nahrazení povinné nebo nepovinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní 

zkoušky. Všechny tyto termíny se posouvají na 25. července. 
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V návaznosti na změnu termínu pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se mění i termín pro 

předání údajů z přihlášek ředitelem školy Centru, a to na 31. července. Do tohoto termínu bude 

ředitel školy také povinen jmenovat místopředsedu a další členy zkušební komise. 

Rovněž se upravuje termín jmenování komisařů pro danou školu; Centrum bude komisaře pro 

podzimní zkušební termín jmenovat do 31. července 2020. 

Konečně ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části 

maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky do 31. května 2020. Tato 

kritéria budou platná pro maturitní zkoušku konanou podle školského zákona. 

Ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., která upravují výše uvedené termíny, se pro podzimní 

zkušební období roku 2020 tedy nepoužijí.  

 

K čl. IV – změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

§ 1 odst. 7 – V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků na vzdělávání v základních 

školách ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá výuka na dálku. Hodnocení za 

druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet zejména ze známek za dobu, kdy žáci 

byli osobně přítomni ve školách, hodnocení za dobu výuky na dálku bude pouze podpůrné. 

Hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 tak nelze srovnávat 

s hodnocením, které by žáci získali za standardní situace. Není tak možné toto vysvědčení 

hodnotit v rámci kritérií přijímacího řízení. Proto toto vysvědčení ani nebude součástí přihlášky 

ke střednímu vzdělání.  

 

K čl. V – účinnost 

Účinnost se navrhuje dnem vyhlášení, a to s ohledem na aktuálnost situace. Současně je však 

třeba poznamenat, že kromě změny ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání se 

ostatní ustanovení stanou plynutím času obsoletními.  
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