
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

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

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

uměleckých škol a konzervatoří. Zákaz se vztahuje také na praktické vyučování.  

 

Nemožnost osobní přítomnosti žáků ve školách tak velmi citelně zasáhla kromě jiného i do 

přijímacího řízení na střední školy a také konání maturitních a závěrečných zkoušek, a proto 

byl přijat zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon č. 135/2020 

Sb.“). Zákon č. 135/2020 Sb. tak zejména stanovuje jiné termíny pro konání jak přijímacího 

řízení, tak i maturitních a závěrečných zkoušek a upravuje také jejich podobu a některé 

organizační otázky. 

 

Vyhláška tedy v návaznosti na zákon č. 135/2020 Sb. stanovuje podrobnosti konání přijímacího 

řízení na střední školy a také podrobnosti konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

2020 a s tím souvisejícím podzimním zkušebním obdobím 2020 a konečně i podrobnosti konání 

závěrečných zkoušek v roce 2020. 

 

 

Navrhovaná vyhláška do sebe pro lepší orientaci přebírá všechna relevantní ustanovení z  

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

pozdějších předpisů,  

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

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a 

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

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

předpisů. 

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že pravidla pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání 

uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a právní úprava podmínek ukončování 

vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použijí 

obdobně. I v případě konání přijímacího řízení a ukončování vzdělávání podle zákona č. 

135/2020 Sb. se tedy vedle školského zákona použijí i příslušná ustanovení stanovená jeho 

prováděcími právními předpisy. 
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II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Jak již bylo uvedeno, předkládaná vyhláška zachovává co nejvíce pravidel ze 

„standardních“ vyhlášek a stanovuje pouze podrobnosti ke změnám plynoucích ze zákona 

č. 135/2020 Sb. 

 

Přijímací řízení 

 

Za standardních okolností koná každý uchazeč, který podal přihlášku ke střednímu vzdělávání 

na dva „maturitní“ obory, jednotnou přijímací zkoušku na každé z těchto škol. S ohledem na 

mimořádnou situaci zákon stanovil, že každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze 

jednou, a to na té škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí.  

 

Navrhovaná vyhláška pak zpřesňuje, že pokud uchazeč uvedl na přihlášce na prvním místě 

„nematuritní obor“ a teprve na druhém místě je obor, kde se koná jednotná přijímací zkouška, 

koná ji uchazeč na této škole. 

 

Pravidla pro pozvánku k přijímacímu řízení si oproti standardnímu stavu nijak zvlášť nemění – 

pozvánka tedy musí obsahovat mimo jiné informace o místu a čase konání školní přijímací 

zkoušky ve dvou termínech, a o místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky.  

 

Upravila se lhůta pro odeslání pozvánky k přijímacímu řízení, letos tedy platí, že pozvánku 

zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu 

školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konání prvního 

náhradního termínu školní příjímací zkoušky.  

 

Obsah, způsob předání zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky, průběh a délka 

trvání jednotné přijímací zkoušky, zveřejňování výsledků přijímacího řízení se nemění. 

 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může požádat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 

doručení rozhodnutí o nepřijetí ředitele školy o vydání nového rozhodnutí. O tomto právu musí 

být uchazeč poučen. Pokud bude mít ředitel školy volná místa, rozhodne o přijetí takového 

uchazeče. Současně je možné, aby ředitel školy sám oslovoval uchazeče, kteří nebyli přijati 

z kapacitních důvodů, zda jejich zájem studovat na příslušné škole stále trvá. Pokud ano, 

rozhodne o jejich přijetí. Podstatné však je, že ředitel školy musí při vydávání nového 

rozhodnutí uchazeče oslovovat podle jejich pořadí. 

 

 

Maturitní zkouška a závěrečná zkouška 

 

Podstatnou změnou, kterou pro maturitní zkoušku konanou v jarním zkušebním období 2020 a 

v na ni navazujícím podzimním zkušebním období 2020 přinesl zákon č. 135/2020 Sb. je, že se 

ve společné části nekonají písemné práce. 

 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky český jazyk a literatura a cizí jazyk se tak 

budou skládat pouze ze dvou dílčích částí – didaktického testu a ústní zkoušky. Z tohoto důvodu 

bylo nutné upravit pravidla pro celkové hodnocení zkušebního předmětu s ohledem na vážený 

aritmetický průměr konaných dílčích zkoušek. 
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Předkládaný návrh vyhlášky také upravuje termíny vyplývající ze stávajícího znění vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. V některých případech se stanovují pevné termíny, např. u podání přihlášky ke 

konání opravné nebo náhradní zkoušky v podzimním zkušebním období, v některých jsou pak 

příslušné termíny vázány na obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. 

 

 

I v případě konání závěrečných zkoušek bylo nutné přistoupit k úpravám některých termínů. 

Změny vynucené aktuální situací jsou spíše minimální, jedná se např. o zrušení závazného 

pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky. Nyní tedy ředitel školy rozhodne o tom 

v jakém pořadí se uskuteční písemná zkouška, praktická zkouška a ústní zkouška. Tato změna 

je opět vyvolána časovými posuny. Rovněž došlo ke zkrácení období, po které je možné konat  

 

 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Vyhláška je vydávána k provedení § 51 zákona č. 135/2020 Sb., který ukládá ministerstvu 

stanovit „podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, 

závěrečné zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním 

způsobem a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení“. Vyhláška naplňuje dané zmocnění 

a není s ním v rozporu. 

 

Dále pak vyhláška provádí i § 81 odst. 11 školského zákona, který ministerstvu kromě jiného 

ukládá stanovit „podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, 

žáků s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám 

učení“. Vyhláška upravuje termín, kdy ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s 

úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek a je tedy v souladu se zmocněním. 

 

Navrhovaná vyhláška tak naplňuje zmocňovací ustanovení zákona a není s nimi v rozporu. 

 

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

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 dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 
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Návrh vyhlášky nepředstavuje dopady do státního rozpočtu nebo ostatních veřejných rozpočtů. 

Nedotýká se ani podnikatelského prostředí České republiky. Nepředpokládají se rovněž dopady 

na specifické skupiny obyvatel, kterým náleží vyšší míra ochrany. 

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh právního předpisu nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje 

do rovnosti mužů a žen, jelikož žádným způsobem, ani nepřímo svými dopady, mezi muži 

a ženami nerozlišuje. 

 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik, 

a to jak na straně nabídky, tak poptávky. 

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá 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. 13647/2020-UVCR. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 

K § 1: Dané ustanovení v návaznosti na zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 

přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, 

stanovuje předmět vyhlášky. 

 

Přijímací řízení 

 

K § 2:  

Odst. 1 – Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví v § 6, že se jednotná přijímací zkouška koná pouze 

jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí s výjimkou, podal-li uchazeč 

přihlášku na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kdy jednotnou zkoušku koná 

tam. Je třeba vyřešit situaci, kdy uchazeč uvedl jako první v pořadí školu, kde se jednotná 

zkouška nekoná a školu s jednotnou zkouškou uvedl na druhém místě. Navrhuje se, aby v 

takovém případě konal jednotnou zkoušku na této druhé škole. 

 

Odst. 2 - V případě osob, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona platí, že tyto 

mohou požádat o nekonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého 

jazyka nezbytná pro daný obor vzdělání se za standardní situace ověřuje rozhovorem. Uvedené 

platí jak pro jednotnou přijímací zkoušku, tak i pro školní přijímací zkoušku. Protože však 

v tomto přijímacím řízení bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, je 

nutné, aby i druhá škola ověřila nezbytnou znalost českého jazyka. Vyhláška tak stanovuje, že 

uchazeč musí konat rozhovor na všech školách, na které podal přihlášku a na kterých se koná 

jednotná přijímací zkouška. Platí, že pokud uchazeč již koná rozhovor coby náhradu na 

nekonání zkoušky z českého jazyka a literatury v rámci školní přijímací zkoušky, pak 

samozřejmě stačí tento rozhovor konat pouze jednou a není nutné konat dva – jeden coby 

náhradu za část školní přijímací zkoušky a jeden coby náhradu za část jednotné přijímací 

zkoušky. 

 

K § 3:  

Odst. 1 – Stanovuje se, jaké údaje musí obsahovat pozvánka k přijímací zkoušce, aby bylo 

uchazeči zřejmé zejm. místo a čas konání zkoušky a další údaje s tím související. Od pozvánky 

zasílané za standardní situace se liší zejména tím, bude obsahovat dva termíny školní přijímací 

zkoušky a pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky. 

Odst. 2 – Stanovuje se termín, v jakém má ředitel střední školy povinnost zaslat pozvánku k 

přijímací zkoušce. Tento termín je stanoven na nejpozději 5 pracovních dní přede dnem prvního 

termínu školní přijímací zkoušky – uvedené pravidlo platí jak pro řádný termín, tak pro 

náhradní. Za standardních okolností je lhůta pro zaslání pozvánky stanovena na nejpozději 14 

dní před řádným a 7 dní před náhradním termínem. S ohledem na výjimečnou situaci byl tento 

termín upraven. 

Odst. 3 – Pro zajištění informovanosti se stanovuje povinnost zveřejnit termíny konání školní 

přijímací zkoušky i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

K § 4: odst. 1 – Ustanovení o obsahu a rozsahu učiva ověřovaného školní přijímací zkouškou 

bylo téměř doslova převzato z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. I nadále tedy platí, že školní přijímací zkouška 

nemůže přesáhnout rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNXM4C8D)



odst. 2 až 4- Je třeba upřesnit období, kdy může ředitel střední školy vyhlásit první a druhý 

termín školní přijímací zkoušky, aby nedocházelo k překrývání termínů u různých škol, což by 

mohlo způsobit komplikace uchazečům. Takto je jednoznačně stanoveno, že první termín se 

koná mezi desátým až šestým dnem přede dnem konání jednotné přijímací zkoušky a druhý 

termín se koná mezi pátým dnem přede dnem konání jednotné přijímací zkoušky až do dne 

konání jednotné přijímací zkoušky včetně. Současně se pro zjednodušení organizace stanovuje, 

že uchazeč koná ve druhém termínu školní přijímací zkoušku na té škole, ve které koná 

jednotnou přijímací zkoušku. Z praxe předchozích let totiž vyplývá, že školy většinou školní 

přijímací zkoušky konají ve stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. Lze 

předpokládat, že letos to bude stejně. Uvedená pravidla platí i pro náhradní termín. 

 

V případ závažných důvodů může Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen 

„Centrum“) změnit školu, na které žák koná jednotnou přijímací zkoušku. 

 

K § 5: V případě náhradních termínů uchazečů se pro předávání údajů stanovuje, že stačí, když 

škola „zapíše“ uznanou omluvu do informačního systému Centrum. Centrum už všechny 

příslušné údaje má ze samotné přihlášky k přijímacímu řízení. I toto pravidlo vyplývá 

z dosavadní praxe, pro školy by se tedy nemělo nic měnit. 

 

K § 6: Upřesňují se podrobnosti ke zkušební dokumentaci, kterou předává Centrum školám. 

Oproti vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, se pouze zužuje počet dodávané zkušební dokumentace na jeden termín jednotné 

zkoušky. 

 

K § 7: Znění vychází z vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, oproti původní právní úpravě nedochází ke změně. 

 

K § 8: Znění vychází z vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, pouze se změnou odkazů na školský zákon. 

 

K § 9: Stanovuje se povinnost Centru zpřístupnit výsledky jednotné zkoušky všem školám na 

přihláškách s oborem vzdělání zakončeném maturitní zkouškou. 

 

K § 10: Stanovuje se způsob zveřejňování výsledků přijímacího řízení a způsob přidělování 

registračních čísel za tímto účelem. Uvedené způsoby se oproti původní právní úpravě nemění. 

 

K § 11: Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví v §18, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není 

přípustné, a to z důvodu urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o 

možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro 

odevzdání zápisových lístků, pokud splnili kritéria přijímacího řízení, avšak z důvodu naplnění 

kapacity nebyli přijati. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí 

podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel přijmout uchazeče na uvolněná místa 

podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Aby byl středním školám umožněn 

přehled, který z uchazečů má o institut nového rozhodnutí zájem, je stanovena povinnost 

odevzdat řediteli školy do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí žádost o vydání 

nového rozhodnutí obdobně, jako je tomu při podávání odvolání dle správního řádu. Pokud 

nebude předpokládaný počet uchazečů naplněn na základě žádostí o nové rozhodnutí, může 

ředitel školy oslovovat další uchazeče podle pořadí. K zpětvzetí původně odevzdaného 

zápisového lístku je potřeba předložení nového rozhodnutí o přijetí. 
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Maturitní zkouška 

 

K § 12: Jsou vymezeny kategorie osob – žáků, které konají podle této vyhlášky maturitní 

zkoušku. Jedná se o osoby stanovené podle zákona č. 135/2020 Sb. 

 

K § 13: Promítnutí § 34 zákona do vyhlášky a jeho zpřesnění ve smyslu jednotné doby zahájení 

didaktických testů společné části maturitní zkoušky. V souladu se zavedením pojmoslovím 

zákona č. 135/2020 Sb. je „jednotné zkušební schéma“ označeno „jednotné časové schéma“. 

 

K § 14: Podání přihlášky k maturitní zkoušce k jarnímu zkušebnímu termínu 2020 bylo již 

uskutečněno žáky do 1. prosince 2019. Je však nutné upravit podání přihlášky k podzimnímu 

zkušebnímu období 2020. Jedná se o promítnutí právní úpravy vyhlášky č. 177/2009 Sb., kterou 

školy i žáci znají, do speciálního režimu konání maturitních zkoušek podle zákona č. 135/2020 

Sb. se stanovením aktuálních termínů pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 

2020. 

Úprava podávání přihlášky se neliší od úpravy ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. s výjimkou výše 

uvedených změn termínů a s výjimkou odstavce 7. Škola zašle žákovi potvrzený výpis 

z přihlášky. V případě, kdy žák zjistí nesoulad údajů v tom, co uvedl do přihlášky a v potvrzení 

od školy, zašle škole správné údaje. Ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. je uvedeno, že žák vždy 

stvrzuje správnost údajů. 

 

K § 15: Upravuje povinnost seznámit s uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky pro 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Převzato z vyhlášky č. 177/2009 Sb. i pro 

maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2020 konané podle zákona č. 

135/2020 Sb. Oproti § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se lhůta pro jarní zkušební období 

stanovuje na 14 dní, namísto 1 měsíce. 

 

K § 16: Upravuje se z důvodu nezbytnosti zajištění informovanosti žáků o termínech a místu 

konání (učebna, rozpis ústních zkoušek).  

 

K § 17 a § 18: Převzata obdobná délka a způsob konání didaktického testu z českého jazyka 

a literatury ve společné části maturitní zkoušky z vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pouze se s ohledem 

na aktuální situaci a posun maturitní zkoušky upravuje termín pro odevzdání vlastního seznamu 

literárních děl pro podzimní zkušební termín. 

 

K § 19 a § 20: Převzata obdobná délka a způsob konání didaktického testu z cizího jazyka ve 

společné části maturitní zkoušky z vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 

K § 21: Převzata obdobná délka konání didaktického testu z matematiky z vyhlášky č. 

177/2009 Sb. 

 

K § 22 až § 24: Z vyhlášky č. 177/2009 Sb. se přebírají pravidla pro organizaci společné části 

maturitní zkoušky.  
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K § 25 až § 29: Právní úprava organizace a náležitosti konání jednotlivých forem profilové 

části maturitní zkoušky je navrhována obdobně jako ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. s níže 

uvedenými výjimkami. 

V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí platí, že zákon č. 

135/2020 Sb. stanovuje, že ředitel školy může stanovit pravidla pro její konání a hodnocení. 

V této vyhlášce tak zůstala jen nezbytná úprava. Obdobné pak platí v případě praktické 

zkoušky. 

 

K § 30: Technické převedení možnosti nahradit jednu zkoušku z cizího jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky jazykovým certifikátem z vyhlášky č. 177/2009 Sb. za stejných podmínek 

daných školským zákonem s výjimkou úpravy lhůty, kdy nově žák požádá o nahrazení zkoušky 

do 10 dnů od obnovení možnosti osobní přítomnosti ve škole. 

 

K § 31: Právní úprava konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny ve třídách, kde 

je tento jazyk vyučovacím jazykem se plně přebírá z vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 

K § 32 a § 33: V případě maturitní zkoušky konané podle zákona č. 135/2020 Sb. se nekoná ve 

společné části maturitní zkoušky písemná práce. Proto je třeba oproti standardní situaci stanovit 

pravidla pro hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky.  

 

Zavádí se tedy nový způsob hodnocení maturitních zkoušek z jazyků ve společné části maturitní 

zkoušky odděleně pro osoby, které již konaly v dřívějších termínech maturitní zkoušky 

písemnou práci, a pro osoby, která písemnou práci nekonaly a podle této právní úpravy konat 

nebudou. V případě, že písemná zkouška nebyla konána, je poměr ústní zkoušky a didaktického 

testu v českém jazyce a literatuře v poměru 1:1, obdobné je hodnocení zkoušky z cizího jazyka 

u těchto osob se speciálními vzdělávacími potřebami. U ostatních žáků didaktický test z cizího 

jazyka byl vyhodnocen vyšší důležitostí, neboť obsahuje objektivnější průřez obsahu učiva. 

Proto je u cizího jazyka intaktních žáků stanoven poměr didaktického testu a ústní zkoušky 

stanoven 2:1.  

V případě osob, které v dřívějších termínech (letech) již vykonaly písemnou práci z jazyků, je 

poměr jednotlivých částí zkoušek stanoven u českého jazyka a literatury stejnou váhou všech 

tří částí, obdobně u cizího jazyka u osob se speciálními vzdělávacími potřebami. U konání 

zkoušky z cizího jazyka u intaktních žáků v poměru 2 (didaktický test) : 1 (písemná práce) : 1 

ústní zkouška). 

 

K § 34 a § 35: Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky se plně přebírají 

z vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

K § 36: Pravidla pro celkové hodnocení maturitní zkoušky se plně přebírají z vyhlášky 

č. 177/2009 Sb.  

 

K § 37 až § 43: I pro jarní a podzimní zkušební období roku 2020, které se bude konat podle 

zákona č. 135/2020 Sb. zůstává zachován touto vyhláškou stejný režim jednotlivých protokolů 

maturitní zkoušky. Jedná se o protokol z učebny, protokol ze zkušebního místa, protokol 

o výsledcích společné části maturitní zkoušky, protokol o výsledcích ústních zkoušek společné 

části maturitní zkoušky, protokoly zkoušek profilové části maturitní zkoušky a protokoly 

ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. 
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K § 44: Pravidla pro uložení zkušební dokumentace maturitní zkoušky ve škole včetně záznamu 

o předání a uložení této dokumentace se přebírají z vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

K § 45: Uvádí se, že k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky roku 2020 podle 

této vyhlášky se může přihlásit pouze osoba, která se přihlásila k maturitní zkoušce pro jarní 

zkušební období roku 2020, tedy jsou vymezeny osoby, které mohou konat maturitní zkoušku 

v podzimním zkušebním období roku 2020. 

 

K § 46 a § 47: Podrobnosti o složení zkušební maturitní komise a jejím hodnocení žáka jsou 

stejné, jaké obsahuje vyhláška č. 177/2009 Sb., s výjimkou termínů jmenování členů komise 

pro jednotlivá zkušební období, mimo jejího předsedy (ten je jmenován krajským úřadem).  

 

K § 48 až § 52: Vymezení činností Centra, ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele 

zůstává zachováno obdobně právní úpravě ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. Jedinou výjimku 

představuje vynechání kompetence Centra při hodnocení písemných prací společné části 

maturitní zkoušky, které se podle této vyhlášky nebudou konat.  

 

K § 53 a § 54: Předpoklady pro funkci komisaře, zadavatele a hodnotitele a náležitosti 

osvědčení k výkonu jejich funkcí se přebírají z vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

K § 55: Je stanoven termín jmenování komisaře pro podzimní zkušební období roku 2020 

Centrem a jmenování zadavatele a hodnotitele maturitních zkoušek ředitelem školy. 

 

K § 56: Řešení bezpečnostního nebo organizačního incidentu se přebírá z vyhlášky č. 177/2009 

Sb. Vymezení a opatření zůstávají stejné. 

 

K § 57: Je stanovena obdobná právní úprava možnosti používání pomůcek při maturitní 

zkoušce s tím, že v případě přítomnosti elektronických komunikačních prostředků při maturitní 

zkoušce je odkazováno na právní úpravu vyhlášky č. 177/2009 Sb., případně vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Závěrečná zkouška 

 

Závěrečná zkouška  

K § 58 až § 64: Stanoví se náležitosti obsahu a konání závěrečné zkoušky v oborech středního 

vzdělání, ve kterých se nedosahuje středního vzdělání s maturitních zkouškou. 

K §58 Termínu pro konání závěrečných zkoušek z § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 

Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 

vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

47/2005 Sb.). Nově se neumožňuje předsunutí termínu konání praktické zkoušky do měsíce 

května u oborů vzdělání s talentovou zkouškou, kde se dosahuje stupně středního vzdělání 

s výučním listem. K tomuto opatření se přistupuje vzhledem ke skutečnosti, že termíny 

realizace praktické zkoušky bude možné stanovit v okamžiku rozhodnutí o obnovení možnosti 

osobní přítomnosti žáků na středních školách. 

K § 59: Obdobná právní úprava s právní úpravou stanovenou pro obory vzdělání, ve kterých se 

dosahuje stupně středního vzdělávání v § 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., výjimkou je změna u 
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konání praktické zkoušky. U oborů vzdělání, které dosahují stupně středního vzdělávání, se 

umožňuje realizace praktické zkoušky před dvacátým prvním dnem ode dne obnovení možnosti 

osobní přítomnosti žáků na středních školách. Jedná se o opatření ve prospěch žáků a je 

současně důsledkem mimořádných opatření, kdy na přípravu i realizaci praktické zkoušky je 

nutné zajistit dostatečnou hodinovou dotaci a prostorové i materiální vybavení, kdy se na 

školních pracovištích bude střídat více skupin žáků.  

K § 60: Obdobná právní úprava s právní úpravou stanovenou pro obory vzdělání, ve kterých se 

dosahuje stupně středního vzdělávání s výučním listem v § 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., výjimkou 

je změna u konání praktické zkoušky. U oborů vzdělání, kde se dosahuje středního stupně 

vzdělávání s výučním listem, dochází k úpravě organizace závěrečné zkoušky. Praktická 

zkouška především u oborů vzdělání s talentovou zkouškou může za běžného stavu trvat 2 – 4 

týdny. Vzhledem k časovému posunu konání závěrečných zkoušek a potřebou jejich 

logistického zabezpečení (prostorové a materiální vybavení školních pracovišť) se upravují 

pravidla tak, že v tomto školním roce se u těchto oborů vzdělání s talentovou zkouškou snižuje 

rozsah na nejdéle 2 týdny. Vzhledem k časové náročnosti realizace závěrečné zkoušky, 

umožňuje se konání praktické zkoušky ode dne obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na 

středních školách. Tím získají ředitelé dostatečný prostoru jak pro organizační zajištění 

závěrečných zkoušek, tak i pro zajištění požadované kvality. Jedná se o opatření ve prospěch 

žáků a je důsledkem nepřítomnosti žáků ve školách. 

K § 61: Úprava složení zkušební komise pro konání závěrečných zkoušek se přebírá z § 3 

vyhlášky č. 47/2005 Sb. Nově se stanoví termíny pro jmenování členů zkušební komise 

s v návaznosti na obnovení přítomnosti žáků ve škole. Vymezení komise a předpoklady pro 

výkon funkcí jejích členů zůstávají stejné s právní úpravou ve vyhlášce č. 47/2005 Sb. 

K § 62: Úprava způsobu klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek se přebírá z § 4 vyhlášky 

č. 47/2005 Sb. Nově se stanoví způsob předávání výsledků dílčích zkoušek. Školám se 

umožňuje, v případech kdy to organizace závěrečné zkoušky umožní, aby oznámily výsledek 

písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky v den jejího konání. Pokud by to 

organizace závěrečné zkoušky neumožňovala, dozví se žáci výsledky všech zkoušek a souhrnné 

hodnocení v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

K § 63 a 64: Pravidla pro opravné a náhradní zkoušky závěrečné zkoušky a další podmínky 

konání závěrečné zkoušky se přebírají z vyhlášky č. 47/2005 Sb. 

K § 64: Úprava opravných a náhradních zkoušek závěrečné zkoušky tak, jak je stanoveno ve 

vyhlášce č. 47/2005 Sb. 

K § 65:  

Bod 1 – Ministerstvo zveřejnilo informace o standardizovaných zkouškách v souladu 

s vyhláškou č. 177/2009 Sb. v termínu do 31. března. Přechodné ustanovení upravuje, že ředitel 

školy může podle této informace postupovat i v případě jarního a podzimního zkušebního 

období 2020. 

 

Bod 2 – Pokud byl místopředseda a další členové zkušební komise jmenování podle vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. jmenování podle termínů uvedených v této vyhlášce, tj. do 31. března, 

stanovuje se, že toto jmenování zůstává v platnosti a v těchto případech tedy není nutné 

jmenovat místopředsedu a další členy zkušební komise znovu. 

 

Bod 3 – Podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro jarní zkušební období žáci odevzdávají za 

standardní situace vlastní seznam literárních děl do 31. března, ve stejném termínu pak žáci 

podávají písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Stanovuje se, že pokud tak žáci 
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již učinili, zůstávají tyto úkony v platnosti. Současně však platí, že je žáci mohou učinit znovu 

a např. upravit vlastní seznam literárních děl.  

 

Bod 4 – V případě oborů vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, by mohl 

ředitel školy vydat rozhodnutí i přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Výslovně se 

stanovuje se, že ředitel školy poučí účastníka, kterému už vydal rozhodnutí o nepřijetí, do 5 

pracovních dnů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky o možnosti podat návrh na vydání nového 

rozhodnutí. 

 

K § 66: Z časových důvodů se navrhuje účinnost vyhlášky dnem jejího vyhlášení. 
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