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ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

 

Dne 11. 7. 2020 nabyl platnosti zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Změny zákonné úpravy musí být 

promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek. 

 

Ustanovení § 78 a § 79 novely školského zákona přesouvá písemnou zkoušku a ústní zkoušku 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané doposavad ve společné části maturitní 

zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, což je reflektováno i v navazujících ustanovení 

novely v § 79 až 82.  Novela školského zákona dále zrušila konání 3 povinných zkoušek 

společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), 

které byly zavedeny zákonem č. 178/2016 Sb. a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší 

úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky. Tyto rozsáhlé změny jsou důvodem 

předkládaného návrhu změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zhodnocení souladu návrhu se zákonem č. 561/2004 Sb. včetně zákonného zmocnění 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., je v mezích pravidel stanovených 

školským zákonem pro konání maturitní zkoušky včetně mezí jeho novely, na jejíž platnost 

reaguje.  Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým zejména v § 81 

odst. 11. 
 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

 1. Změna v postavení písemné práce a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky – 

přesun ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. 

Podle znění školského zákona platného do školního roku 2019/2020 včetně podzimního 

zkušebního období roku 2020 konají žáci ve společné části maturitní zkoušky ze zkušebních 

předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušku z dílčích 

zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou před zkušební 

maturitní komisí. Výjimku představují maturanti, kteří budou opakovat některou maturitní 

zkoušku z jarního zkušebního období 2020, neboť ti v návaznosti na mimořádná 

epidemiologická opatření nekonají na základě zákona č. 135/2020 Sb. písemnou práci ve 

společné části maturitní zkoušky.  

Zadání a vyhodnocování písemných prací společné části maturitní zkoušky ve zkušebních 

předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (dále také „Centrum“ nebo „CZVV“). Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního 
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zkušebního období 2021) bylo novelou školského zákona stanoveno, že zkoušky společné 

části maturitní zkoušky budou omezeny pouze na didaktické testy. Písemné práce a ústní 

zkoušky se stanou součástí školní, tedy profilové, části maturitní zkoušky s hodnocením 

každé části samostatně. Ve zkušebních předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk, ve 

kterých budou žáci konat zkoušku formou didaktického testu ve společné části maturitní 

zkoušky, budou v profilové části maturitní zkoušky konat i písemné práce a ústní zkoušky, 

z nichž každá bude hodnocena samostatně a uspění ve všech z nich a v ostatních povinných 

zkouškách profilové části maturitní zkoušky bude podmínkou úspěšného vykonání maturitní 

zkoušky.  Zkouška z matematiky zůstává v podobě didaktického testu. 

Vymezení formálních i obsahových náležitostí včetně délky písemných prací a ústních 

zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní 

zkoušky, je nově upraveno v profilové části maturitní zkoušky. Jedná se o novou právní 

úpravu odlišnou a formálněji více svázanou od právní úpravy dalších zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky. Je veřejným zájmem zachovat u zkoušek navazujících na zkoušky 

společné části maturitní zkoušky určité společné znaky i náročnost – proto jsou stanoveny ve 

vyhlášce společné paramenty těchto zkoušek pro všechny obory středního vzdělání s maturitní 

zkouškou (nové §14a až §14d). Obsah a témata zkoušek budou výlučně v gesci jednotlivých 

škol. Katalogy požadavků stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro 

ověřování znalostí maturujících žáků se budou vztahovat pouze na didaktické testy společné 

části maturitní zkoušky včetně školským zákonem nově zavedené zkoušky matematika 

rozšiřující (nahrazující experimentálně ověřovanou zkoušku Matematika+).  Obdobným 

způsobem se navrhuje upravit jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá maturitní 

zkoušce, tj. v rámci společné části konané formou didaktického testu a v rámci profilové části 

konané formou ústní zkoušky a písemné práce. Navrhuje se upravit v prováděcím právním 

předpise, kterým je předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Do oblasti novelizačních změn patří zejména následující témata: 

a) Vypuštění ustanovení týkající se písemných prací a ústních zkoušek ve společné části 

maturitní zkoušky a zásadní rozšíření profilové části maturitní zkoušky, včetně 

nastavení parametrů písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka. Ředitel školy stanoví u písemné práce z českého jazyka a literatury 

minimálně 4 témata, ze kterých si žáci vyberou jedno zadání, ze kterého budou psát 

písemnou práci. Rozsah písemné práce u českého jazyka a literatury je stanoven na 

minimálně 250 slov. U písemné práce z cizího jazyka je rozsah písemné práce 

stanoven u intaktního žáka na minimálně 200 slov. Písemnou práci budou žáci školy 

psát ve stejný den i čas a žáci stejného oboru vzdělání budou mít stejná zadání. Tento 

způsob konání písemných prací umožní ředitelům škol profilovat flexibilně písemné 

práce v souladu s oborem vzdělání, jeho zaměřením a obsahem výuky dané školy 

a oboru vzdělání, tedy dle daného školního vzdělávacího programu.   

b) Přesun ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka do profilové části 

maturitní zkoušky  novelou školského zákona musí být promítnut do stanovení 

alespoň obecných náležitostí pro parametry těchto zkoušek ve vyhlášce. U ústní 

zkoušky z českého jazyka a literatury se jedná zejména o požadavek na nejnižší počet 

literárních děl školního seznamu literárních děl a nejnižšího počtu žákem vybraných 

literárních děl ze školního seznamu literárních děl. Stanoví se náležitosti pracovního 
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listu tvořícího základ zadání ústní zkoušky. Ústní zkouška z cizího jazyka, stejného 

jako u zkoušky konané formou didaktického testu, je stanovena obecněji než zkouška 

z českého jazyka a literatury; nicméně s požadavkem na zahrnutí do zkoušky odborné 

terminologie daného oboru vzdělání.  

c) Od školního roku 2020/2021 měli žáci některých oborů středního vzdělání s maturitní 

zkouškou (gymnázia a lycea) a od školního roku 2021/2022 již prakticky žáci všech 

ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma oborů sociálních, 

zdravotnických a uměleckých) konat 3 povinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky. Uvedené stanovil zákon č. 178/2016 Sb., který novelizoval školský zákon, a 

zakotvil od jarního zkušebního období 2021 povinnost konání zkoušek z českého 

jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky.   

 

d) Od roku 2014 se formou pokusného ověřování podle § 171 školského zákona 

uskutečňuje výběrová zkouška Matematika+ ve vyšší úrovni náročnosti než maturitní 

zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky. Výsledek stávající 

experimentální zkoušky Matematika+ zohledňují v kritériích přijímacího řízení mnohé 

vysoké školy v ČR. Tato zkouška nebyla doposavad ukotvena v právních předpisech 

a novela školského zákona ji od školního roku 2020/2021 zavádí jako novou 

nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky pod názvem „Matematika 

rozšiřující“, jejíž základní parametry jsou upraveny v § 10 návrhu vyhlášky. Tato 

zkouška nahrazuje pokusné ověřování zkoušky Matematika+ přičemž katalog 

požadavků stanovený pro zkoušku Matematika+ zůstává zachován i pro nepovinnou 

zkoušku Matematika rozšiřující. 

 

e) Pro celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat obě části 

maturitní zkoušky – jak společnou část nově u českého jazyka a literatury a cizího 

jazyka pouze v podobě didaktického testu, tak i profilovou část, jejíž součástí je 

i zkouška z českého jazyka a literatury v podobě jejích dvou částí, písemné práce 

a ústní zkoušky. Obdobné platí v případě konání zkoušky z cizího jazyka ve společné 

části maturitní zkoušky. Proto vyhláška stanoví způsob hodnocení didaktického testu 

a jeho návaznosti na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Zároveň je stanoven 

poměr váhy ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák 

koná zároveň ve společné části maturitní zkoušky, a písemné práce (charakteru 

slohové práce). 

 

f) Způsob hodnocení didaktických testů se bude uskutečňovat formou „uspěl“ nebo 

„neuspěl“ v návaznosti na splnění kritérií hodnocení didaktických testů společné části 

maturitní zkoušky.  

 

g) Uzpůsobení podmínek pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pro písemné 

práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák 

zvolil zároveň ve společné části maturitní zkoušky, se přibližuje hodnocení žáka 

v průběhu vzdělávání. Škola, na které se žák vzdělával, a kterého zná a ví, jak ho 

hodnotit, neboť měl v průběhu vzdělávání uzpůsobeny podmínky v rámci svých 

vzdělávacích potřeb, uzpůsobí konání profilové části maturitní zkoušky dle 

doporučení, které vydá žákovi školské poradenské zařízení pro účely konání maturitní 

zkoušky. 
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h) V návaznosti na změnu § 80b odst. 1 vládního návrhu novely školského zákona 

navrženou a schválenou v  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

a stanovení způsobu zveřejňování informací o didaktických testech společné části 

maturitní zkoušky do nového ustanovení § 183d školského zákona, je v návrhu 

vyhlášky vypuštěn text o způsobu zveřejnění didaktických testů. 

 

III. 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. 

 

IV. 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 

 

Hospodářské a finanční dopady byly zhodnoceny v rámci důvodové zprávy k novele 

školského zákona, která stanovila zákonné vymezení nové úpravy maturitní zkoušky. 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. Popouští se možné 

pozitivní dopady na rodiny či žáky s nižší vzdělávací podporou rodiny z důvodu přiblížení 

písemných prací a ústních zkoušek z jazyků profilaci střední školy žáka a tedy posun od 

obecnosti maturitní zkoušky k profilaci dle výběru oboru vzdělání žákem.  

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje do 

rovnosti mužů a žen, neboť se vztahuje stejným způsobem na muže a ženy jakožto na žáky. 

 

VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

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

 

VII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních 

rizik, a to jak na straně nabídky, tak poptávky. 
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VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
IX. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Provedeno v samostatné části. 

 

 

 

                                           B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K části první čl. 1 – Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

K bodu 1 - k § 1 písm. a) 

Navrhuje se doplnit nové definování hranice úspěšnosti u zkoušek společné i profilové části 

maturitní zkoušky z důvodu rozšíření způsobů, jakým se bude dosažení úspěšnosti posuzovat. 

K bodu 2 - k § 1 písm. f)  

Jedná se o legislativně technickou úpravu danou přesunem písemných prací a ústních zkoušek 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části maturitní 

zkoušky, ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Ruší se tím 

také pojem „dílčí zkoušky“ společné části maturitní zkoušky, které doposavad tvořily součást 

komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ve společné části maturitní 

zkoušky (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška). 

K bodu 3 - k §  1 písm. g) 

Obdobná úprava jako k bodu 1. 

K bodu 4 - k §  1 písm. g) 

Obdobná úprava jako k bodu 1. 

K bodu 5 - k §  2 odst. 3 

Promítnutí změny uskutečněné zákonem č. 284/2020 Sb. Vypouští se  z daného ustanovení 

písemná práce a ústní zkouška ze společné části maturitní zkoušky. Na návrh školských 

asociací se posouvá termín stanovení konkrétního termínu konání didaktických testů v jarním 

zkušebním období a posouvá se stanovení konkrétního harmonogramu konání didaktických 

testů ministerstvem jak pro jarní tak i pro podzimní zkušební období.  

K bodu 6 - k §  2 odst. 4 

Úprava promítající do vyhlášky skutečnost, že profilová část maturitní zkoušky se rozšiřuje 

u zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části 

maturitní zkoušky, o písemnou zkoušku. 
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K bodu 7 - k §  2 odst. 5 

Obdobná úprava jako k bodu 1. 

K bodu 8 - k §  2 odst. 7 

Obdobná úprava jako k bodu 1. 

K bodu 9 - k §  3 odst. 1 

Obdobná úprava jako k bodu 1. 

K bodu 10 - k §  4 odst. 1 písm. h) 

Na přesun písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil 

ve společné části maturitní zkoušky, ze společné části maturitní zkoušky do profilové části 

maturitní zkoušky, reaguje doplnění náležitostí přihlášky k maturitní zkoušce o uzpůsobení 

podmínek konání písemné práce a ústní zkoušky nyní v profilové části maturitní zkoušky pro 

žáky, kteří se po dobu stanovenou v § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali v zahraniční 

škole. Dále se umožňuje nově uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky pro tyto žáky 

i u zkoušek matematika a matematika rozšiřující ve společné části maturitní zkoušky 

v souladu se zmocněním § 81 odst. 11 písm. d) školského zákona. 

K bodu 11 - k §  4 odst. 4 

Nezbytná úprava promítající do vyhlášky změny ve školském zákoně. 

K bodu 12 - k §  4 odst. 8 

Navrhuje se v návaznosti na zkušenosti s přihlašováním k maturitní zkoušce způsob 

ověřování správnosti údajů v přihlášce žákem. Se stávajícím způsobem ověřování údajů 

vznikaly určité nesoulady z důvodu nepozornosti žáků při stvrzování údajů. 

K bodu 13 - k §  5 odst. 2 

Obsahové zúžení daného ustanovení v důsledku změny školského zákona, kdy ve společné 

části maturitní zkoušky zůstal zachován pouze didaktický test. 

K bodu 14 - k §  5 odst. 3 a 4 

Obsahové zúžení daného ustanovení v důsledku změny školského zákona, kdy ve společné 

části maturitní zkoušky zůstal zachován pouze didaktický test. 

K bodu 15 - k §  6 

Zrušení daného ustanovení v důsledku změny školského zákona, kdy ve společné části 

maturitní zkoušky zůstal zachován pouze didaktický test. 
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K bodu 16 - k §  7 odst. 3 

Zrušení daného odstavce v důsledku změny školského zákona, kdy ve společné části maturitní 

zkoušky zůstal zachován pouze didaktický test. Doba konání písemné práce přesunuta do části 

profilové maturitní zkoušky. 

K bodu 17 - k §  8 

Zrušení daného ustanovení v důsledku změny školského zákona, kdy ve společné části 

maturitní zkoušky zůstal zachován pouze didaktický test. 

K bodu 18 - k §  10 

Stanoví se náležitosti didaktického testu z nepovinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující, který bude zadávaný Centrem 

a který bude vycházet z Katalogu požadavků pro nepovinnou zkoušku Matematika+. Pro 

žáky, kteří se po dobu stanovenou v § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali v zahraniční 

škole, se stanovuje uzpůsobení podmínek v možnosti prodloužení času na konání testu 

a využití slovníku. 

K bodu 19 - k §  11 odst. 1 

Drobná zpřesňující formulační úprava. 

K bodu 20 - k §  11 odst. 5 

Drobná zpřesňující formulační úprava. 

K bodu 21 - k §  12 

Nezbytná úprava promítající do vyhlášky změny ve školském zákoně. 

K bodu 22 - k §  13 

Nezbytná úprava promítající do vyhlášky změny ve školském zákoně. 

K bodu 23 - k §  14 odst. 1 

Zpřesnění nezbytného počtu vyučovacích hodin jednotlivého předmětu, který může být 

zahrnut do nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Převedení na počet hodin 

týdně po dobu vzdělávání je přesnější, neboť celkový počet hodin podle stávající úpravy ve 

vyhlášce vyjádřený za dobu vzdělávání nereflektoval délku posledního ročníku vzdělávání 

ovlivněnou konáním maturitních zkoušek, tj. faktický konec o 2 měsíce školního roku dříve 

a dále dobu výletů, ředitelského volna, případně některých svátků. Jelikož § 79 školského 

zákona neomezuje tyto zkoušky co do rozsahu obsahu, je možné do nich zahrnout více 

obsahově příbuzných předmětů a navrhuje se týdenní počet vyučovacích předmětů tvořících 

součást takovéto zkoušky sčítat. 

 

K bodu 24 - k §  14 odst. 3 a 4 
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Do zkráceného studia jsou přijímání žáci, kteří již vykonali úspěšně maturitní zkoušku 

v jiném oboru vzdělání, proto požadovaný počet hodin výuky zde není požadován. Výuku by 

nemohli žáci naplnit a zkrácené studium by nemohlo být realizováno. 

Navrhuje se doplnit stejná prostorová pravidla a pravidla pro počet žáků v učebně pro konání 

písemných prací v profilové části maturitní zkoušky jako jsou stanovena pro konání 

didaktických testů. 

 

K bodu 25 - k §  14a až 14d 

K § 14a – v návaznosti na přesun písemné práce z českého jazyka a literatury do profilové 

části maturitní zkoušky jsou ve vyhlášce stanoveny obecné náležitosti této zkoušky, která 

bude spolu s ústní zkouškou tvořit komplexní a samostatně klasifikovanou zkoušku z českého 

jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky. Náležitosti jsou stanoveny velmi 

obecně, neboť cílem je umožnit školám přizpůsobit zadání písemných prací po obsahové i po 

formální stránce příslušnému oboru vzdělání. Z důvodu rovnosti podmínek konání zkoušky 

pro všechny žáky je stanoven požadavek na stejné zadání písemné práce pro všechny žáky 

daného oboru vzdělání na škole i její konání ve stejný den i čas. Umožňuje se i jiný způsob 

vytvoření souvislého textu než rukopisem, za podmínky, že žáci tak byli vzděláváni a s touto 

formou se v rámci výuky na škole setkali. Tj. bude na rozhodnutí ředitele školy, zda povolí 

konat písemnou práci nebo písemnou zkoušku např. na počítačích. 

Žákům podle § 20 odst. 4 školského zákona se stanoví prodloužení doby na vypracování 

písemné práce a možnost využití slovníku. 

K § 14b – stanoví se obecná pravidla pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury. Jedná se 

zejména o požadavek na určení nejméně 60 literárních děl v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem ředitelem školy a kritéria pro sestavení seznamu literárních děl 

žákem včetně minimálního počtu děl výběru žáka stanovených ředitelem školy a termín pro 

odevzdání žákova seznamu literárních děl řediteli školu (odst. 3). Zároveň se stanoví, že 

seznam literárních děl i stanovená kritéria jsou stejná pro řádný termín i opravnou či náhradní 

zkoušku.  

Dále jsou stanovena základní pravidla pro konání ústní zkoušky včetně požadavku na formu 

jejího zadání. Nově se určuje jak součást zadání ústní zkoušky ověření znalostí a dovedností 

žáka vztahující se k učivu o jazyce nebo slohu.  

V odst. 5 je upraven průběh zkoušky a způsob výběru pracovního listu žákem – losováním. 

K § 14c – stanoví se minimální doba pro konání písemné práce z cizího jazyka, minimální 

počet slov textu a možnost jednoho či více zadání. Z důvodu rovnosti podmínek konání 

zkoušky pro všechny žáky je stanoven požadavek na stejné zadání písemné práce pro všechny 

žáky daného oboru vzdělání na škole i její konání ve stejný den i čas. 

K § 14d – stanoví se počet témat ústní zkoušky z cizího jazyka v rozmezí 20 až 30 témat, 

která jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku. Je stanoven požadavek na formu 

zkoušky řízeným pohovorem zkoušejícího s žákem s využití pracovního listu, který žák 

obdrží po vylosování tématu. Zkouška v oborech vzdělání dosahujících vzdělání v kategorii 

M a L musí ověřovat i vzdělávací oblast odborného vzdělávání. 
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K bodu 26 - k § nadpisu nad označením § 15 

Nadpis paragrafu se nahrazuje v návaznosti na nový obsah ustanovení. Text ustanovení se 

zásadně doplňuje o stanovení náležitostí konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 

 

K bodu 27 - k §  19 včetně nadpisu  

Nadpis paragrafu se nahrazuje v návaznosti na nový obsah ustanovení. Text ustanovení se 

zásadně doplňuje o stanovení náležitostí konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Odst. 1 – odkazuje na pravomoci ředitele školy v oblasti profilových zkoušek maturitní 

zkoušky daných školským zákonem. Je shrnuta odpovědnost ředitele školy z předchozích 

ustanovení a stanovení délky konání a rozsahu písemné práce a stanovení seznamu literárních 

děl u zkoušky z českého jazyka a literatury, podrobností o obhajobě maturitní práce a písemné 

zkoušky. Veškeré zde uvedené náležitosti jsou ředitelem školy stanoveny souladu s § 79 odst. 

3 školského zákona. 

Odst. 2 – v případě stanovení ředitelem školy konání některé zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky více formami, je způsob konání i hodnocení zkoušky shodný se stanovením 

hodnocení pro konkrétní formu zkoušky v této vyhlášce. 

Odst. 3 – stanoví se pravidla pro konání zkoušky z cizího jazyka, který není součástí zkoušky 

z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky. 

Odst. 4 – stanoví se povinnost ředitele školy stanovit u písemných prací z českého jazyka 

a literatury a z cizího jazyka, který žák koná zároveň ve společné části maturitní zkoušky, 

a u písemné zkoušky, podobu zadání a povinnost seznámit s ní maturující žáky nejpozději 2 

měsíce před konáním příslušné zkoušky. 

K bodu 28 - k §  20 odst. 5 

Formální změny v označení částí zkoušek vyplývající z přesunu do profilové části maturitní 

zkoušky. 

K bodu 29 - k §  20 odst. 6 

Drobná zpřesňující formulační úprava. 

K bodu 30 - k §  21 odst. 2 

Drobná zpřesňující formulační úprava. 

K bodu 31 - k §  22 odst. 1, k § 32,  k § 33 

Je nezbytné nově upravit formu hodnocení didaktických testů společné části maturitní 

zkoušky. Z důvodu souladu vyhlášky se záměrem předkladatele formulovaným i v důvodové 

zprávě k zákonu č. 284/2020 Sb., byla zvolena varianta hodnocení didaktického testu 

s důrazem na jeho ověřovací a zjišťující funkci, tedy zjišťování, do jaké míry žák splňuje 

výstupy rámcového vzdělávacího programu středního vzdělání maturitní zkouškou a dle 

Katalogu požadavků vydaného pro příslušný zkušební předmět (§78a odst. 1 školského 

zákona). Úspěšně vykonaný didaktický test společné části maturitní zkoušky bude mít 

charakter samostatné části maturitní zkoušky, jehož úspěšnost je podmínkou úspěšně 
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vykonané maturitní zkoušky. Stupně hodnocení však žák získá pouze z klasifikačních stupňů 

profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 32 - k §  22 odst. 2  

Posouvá se termín pro zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol z 15. května 

na 20. května.  V souladu s novým označením protokolu o výsledcích didaktických testů na 

místo výpisu výsledků didaktických testů se terminologicky upravuje i druhá a třetí věta. 

K bodu 33 - k §  22 odst. 3 a 4 

Navrhuje se hodnotit didaktické testy společné části maturitní zkoušky hodnocením „uspěl“ 

nebo „neuspěl“. Tento uzpůsob hodnocení společné části maturitní zkoušky odpovídá záměru 

předkladatele formulovanému již v důvodové zprávě k novele školského zákona č. 284/2020 

Sb. na posílení významu u maturitní zkoušky zejména  profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 34 - k §  22 odst. 5 

Nezbytná zrušující úprava promítající do vyhlášky zrušení písemných prací a ústních zkoušek 

z českého jazyka a z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky a tedy i podíl jejich 

hodnocení na výsledné klasifikaci.  

K bodu 35 - k §  23 

V  návaznosti na přesun písemných prací a ústních zkoušek ze společné do profilové části 

maturitní zkoušky nebude Centrum určovat hranici úspěšnosti zkoušek a komplexních 

zkoušek společné části maturitní zkoušky a dané ustanovení se zrušuje; hodnocení 

didaktických testů bude samostatné nově doplněné do § 22 odst. 1.  

K bodu 36 - k §  24 odst. 1 

Na základě posílení profilové části maturitní zkoušky se doplňuje obecné pravidlo na 

stanovení kritérií hodnocení, stanovení hranice úspěšnosti a určení způsobu stanovení 

výsledného hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části ředitelem školy. Údaje 

o hodnocení musí být do konání první zkoušky profilové zkoušky zveřejněny a to z důvodu 

jednoznačnosti a přehlednosti pro žáka, školu či přezkumný orgán.  

Schválení způsobu stanovení výsledného hodnocení musí být uskutečněno nejpozději před 

započetím zkoušek zkušební maturitní komisí. 

K bodu 37 - k §  24 odst. 2 

U zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil, jako povinný ve 

společné části maturitní zkoušky tvoří písemná práce a ústní zkouška dvě části jedné zkoušky. 

Proto je stanoven poměr jednotlivých částí zkoušky 40 % písemná práce a 60 % ústní zkouška 

na celkovém hodnocení zkušebního předmětu. 

K bodu 38 - k §  24 odst. 3 

Formální změny vyplývající z přesunu do profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 39 - k §  24 odst. 4 

Formální změny vyplývající z přesunu do profilové části maturitní zkoušky. 
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K bodu 40 - k §  24 odst. 5 

Obsahově zůstává § 24 odst. 5 shodný se stávajícím zněním, pouze se logicky mezi zkoušky, 

jejichž výsledek se žák nedozví bezprostředně po jejich konání, doplňuje i písemná práce 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák konal v povinné části společné části 

maturitní zkoušky, neboť hodnocení písemných prací není možné uskutečnit bezprostředně po 

jejich konání. 

K bodu 41 - k §  25 odst. 3 

Jde pouze o změnu technického charakteru zpřesňující předání výsledků profilových zkoušek 

Centru. 

K bodu 42 - k §  zrušení neaktuální poznámky 

Zrušuje se již neaktuální poznámka pod čarou – vyhláška č. 223/2005 Sb. byla zrušena 

vyhláškou. 3/2015 Sb. 

K bodu 43 - k §  26 odst. 2 písm. a)  

Celkové hodnocení maturitní zkoušky bude počítáno pouze z výsledků hodnocení 

klasifikačními stupni profilové části maturitní zkoušky. Aby žák prospěl u maturitní zkoušky 

s vyznamenáním, nesmí být hodnocen z žádné profilové zkoušky maturitní zkoušky horším 

stupněm prospěch než 2 – chvalitebný a prostý aritmetický průměr ze zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky nesmí být vyšší než 1.50. 

K bodu 44 - k §  26 odst. 2 písm. b) 

Podmínkou je pro úspěšné vykonání maturitních zkoušky je, že žák není z žádné zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 

K bodu 45 - k §  26 odst. 2 písm. a) a b) 

Podmínkou pro úspěšné vykonání maturitních zkoušky je, že žák „uspěl“ u didaktického testu 

společné části maturitní zkoušky. 

 

K bodu 46 - k §  26 odst. 2 písm. c) 

Aby žák prospěl, nesmí být u žádné ze zkoušek profilové části maturitní zkoušky hodnocen 

stupněm 5 – nedostatečný nebo/a musí uspět u didaktického testu společné části maturitní 

zkoušky. 

K bodu 47 - k §  26a odst. 2 

Návrh na zrušení vyplývá z omezení obsahu protokolu o výsledcích společné části maturitní 

zkoušky daného přesunem písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka, který žák konal v povinné části společné části maturitní zkoušky do 

profilové části maturitní zkoušky. Záznam o hodnocení ústních zkoušek společné části 

maturitní zkoušky je proto z pravidel archivace vypuštěn. 

K bodu 48 - k §  27 odst. 2  
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Zrušuje se protokol o výsledcích ústních zkoušek společné částí maturitní zkoušky žáka 

v důsledku vypuštění ústních zkoušek ze společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 49 - k §  27 odst. 2  

Formální změny vyplývající z přesunu do profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 50 - k §  29 

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je nahrazen v souladu se změnou 

obsahu tohoto protokolu protokolem o výsledcích didaktických testů žáka. Obsah protokolu 

o výsledcích didaktických testů žáka odpovídá jeho označení, zrušují se texty týkající se 

dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky (již zákonně neexistují). 

K bodu 51 - k § 29a  

Zrušuje se protokol o výsledcích ústních zkoušek společné částí maturitní zkoušky žáka 

v důsledku vypuštění ústních zkoušek ze společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 52 - k §  Ke změně  nadpisu § 30 

Jako nadbytečné a matoucí se vypouští z nadpisu i textu ustanovení ústní zkoušky společné 

části maturitní zkoušky, které jsou změnou školského zákona zahrnuty do profilových 

zkoušek. Nadpis se uvádí do souladu se školným zákonem. 

K bodu 53 - k §  30 

Formální změny vyplývající z přesunu ústních zkoušek z českého jazyka a literatura cizího 

jazyka do profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 54 - k §  31 odst. 3 písm. b) bod 5 

Do protokolů zkoušek profilové části maturitní zkoušky se doplňují náležitosti nezbytné pro 

dokladování písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

konaného zároveň ve společné části maturitní zkoušky. Uvedené je nezbytné pro zachování 

údajů ve školních matrikách a následné archivace. 

K bodu 55 - k §  31 odst. 3 písm. b) body 6 a 7 

Do protokolů zkoušek profilové části maturitní zkoušky se doplňují náležitosti nezbytné pro 

dokladování písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

konaného zároveň ve společné části maturitní zkoušky. Uvedené je nezbytné pro zachování 

údajů ve školních matrikách a následné archivace. 

K bodu 56 - k §  31 odst. 4 

Navrhuje se propojit protokoly jednotlivých částí zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka konaných ve společné a profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 57 - k §  35 odst. 2 

Tím, že ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který byl žákem vybrán 

ve společné části maturitní zkoušky, je vyňata ze společné části maturitní zkoušky, nemá 
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v právním předpise oporu funkce hodnotitele. Tato funkce byla zrušena od jarního zkušebního 

období 2021 i ve školském zákoně. Tato funkce je ve vyhlášce zrušena ve všech 

ustanoveních. 

K bodu 58 - k §  36 odst. 1 

Legislativně technická změna vyplývající z obsahových i formální změn předchozích 

ustanovení. 

K bodu 59 - k §  36 odst. 2 

Návrh změny vyplývající z vynětí ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka, který byl žákem vybrán ve společné části maturitní zkoušky, ze společné 

části maturitní zkoušky. Je zrušena od jarního zkušebního období 2021 funkce hodnotitele ve 

školském zákoně. Tato funkce je návazně ve vyhlášce zrušena ve všech ustanoveních. 

 

 

K bodu 60 - k §  36 odst. 2 

Návrh změny vyplývající z přesunu ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího 

jazyka do profilové části maturitní zkoušky. 

K bodu 61 - k §  36 odst. 2 

Návrh změny vyplývající z vynětí ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka, který byl žákem vybrán ve společné části maturitní zkoušky, ze společné 

části maturitní zkoušky. Je zrušena od jarního zkušebního období 2021 funkce hodnotitele ve 

školském zákoně. Tato funkce je návazně ve vyhlášce zrušena ve všech ustanoveních. 

K bodu 62 - k §  38 písm. b) 

Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 63 - k §  39 odst. 1 

Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 64 - k §  39 odst. 1 

Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 65 - k §  Změna nadpisu 

Změna je v důsledku zrušení funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 66 - k §  42 odst. 3 

Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 67 - k §  43 
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Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 68 - k §  43 písm. c) 

Návrh na vypuštění funkce hodnotitele nemající oporu ve školském zákoně. 

K bodu 69 - k §  44 odst. 2 

Zrušení jmenování hodnotitele v důsledku změny právní úpravy. 

K bodu 70 - k §  44 odst. 2 

Přesunuto do školského zákona. 

K bodu 71 - k §  44 odst. 2 písm. b) 

Zadání písemných prací již nebude v kompetenci Centra, proto je nezbytné vypustit. 

K bodu 72 - k §  46a odst. 2 

Návrh vyplývá ze zrušení zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jako 

komplexních zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 73 - k §  46a odst. 3 

Návrh vyplývá ze zrušení zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jako 

komplexních zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 74 - k §  46a odst. 4 

Návrh vyplývá ze zrušení zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jako 

komplexních zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 75 - k §  47 – nadpis 

Návrh na vypuštění hodnotitele z nadpisu z důvodu zrušení této funkce ve školském zákoně 

i v celém textu vyhlášky. 

K bodu 76 - k §  47 odst. 3 

Návrh na vypuštění odměňování hodnotitele, neboť tato funkce je zrušena.  

K bodu 77 - k §  47 odst. 3 

Legislativně technická úprava vyplývající z přečíslování odstavců. 

 

K bodu 78 - k §  48 odst. 2 
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Návrh změny vyplývající z rozdělení komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka. Stanoví se nezbytnost konání a přihlašování k didaktickým testům 

obdobným způsobem, jako ke společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 79 - k §  48 odst. 4 

Návrh změny v důsledku zrušení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části 

maturitní zkoušky. 

K bodu 80 - k §  48 odst. 5 

Legislativně technická úprava vyplývající z předchozích změn vyhlášky. 

K bodu 81 - k §  48 odst. 6 

Návrh měny vyplývající ze skutečnosti, že zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka konané ve společné části maturitní zkoušky již nebudou komplexními zkouškami 

skládající se z 3 dílčích zkoušek. 

K bodu 82 - k §  48 odst. 7 

Návrh změny vyplývající ze skutečnosti, že Centrum bude vystavovat osvědčení o jednotlivé 

zkoušce pouze u zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

K bodu 83 - k §  45 odst. 1 

Částka stanovená za vykonání jednotlivé zkoušky nebyla již dlouho měněna a její navýšení 

odpovídá inflaci za uvedené období. Nejedná se o součást středního vzdělávání.  

K bodu 84 - k §  50  

Navrhuje se vložit nový odstavec motivující uchazeče o jednotlivou zkoušku ke konání všech 

části zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, tj. ke konání jak didaktických 

testů v rácmi společné části, tak i ústních zkoušek a písemných prací konaných v profilové 

části maturitní zkoušky. Při konání zkoušek zároveň se bude snižovat úplata za jejich konání. 

K bodu 85 - k §  50 odst. 3 

Legislativně technická úprava navazující na předchozí změny. 

K bodu 86 - k §  51 odst. 2 písm. d) 

Návrh měny vyplývající z rozdělení komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka. 

K bodu 87 - k §  51 odst. 4 

Návrh měny vyplývající z rozdělení komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury 

a z cizího jazyka. 

K bodu 88 - k §  51 odst. 4 
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Procesně se upravuje nárok žáka stanovený v § 81 odst. 6 školského zákona, podle kterého 

žák nekoná společnou část maturitní zkoušky v případě, že již vykonal úspěšně jednu 

maturitní zkoušku podle stávajících či předchozích právních předpisů. Obdobně může být 

žákovi uznána již dříve vykonaná profilová zkouška. 

K části první čl. II - Přechodná ustanovení 

 

K bodu 1: Pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

2021 se navrhuje stanovit náležitosti písemných prací do pozdějšího termínu než je 7 měsíců 

do konání maturitních zkoušek stanovený v § 19 vyhlášky, a to v termínu zveřejnění do 

15. října 2020.   

K bodu 2: Upravuje se započítání dřívějších neúspěšných konání částí zkoušek společné části 

maturitní zkoušky či omluv žáka z těchto zkoušek do celkového počtu možných konání 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z vybraného cizího jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky. 

Stanoví se započítání úspěšně vykonaných dílčí části společné části maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z vybraného cizího jazyka konaných formou písemné práce 

a ústní zkouškou do profilových zkoušek maturitní zkoušky podle této vyhlášky. Úspěšně 

vykonaná písemná práce a ústní zkouška společné části matuzritní zkoušky je považována 

podle tohoto bodu za úspěšně vykonanou písemnou práci a ústní zkoušku z českého jazyka 

a literatury a ze zvoleného cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky podle této 

vyhlášky. 

K bodu 3: Pokud žák přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nevykonal úspěšně všechny 

zkoušky společné části (tj. např. vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky z českého jazyka, ale 

nikoliv už z cizího jazyka, který si zvolil), převádí se mu i úspěšně vykonané dílčí zkoušky do 

profilové části a budou hodnoceny jako zkoušky profilové části. V souvislosti s tím bude i 

protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky obsahovat i informace o již 

vykonaných zkouškách, které žák konal ještě v rámci společné části. 

K bodu 4: Stanovují se pravidla hodnocení pro případy, kdy žák přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky vykonal úspěšně všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky (tedy má 

úspěšně vykonaný didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku z českého jazyka a dále pak 

má podle svého výběru v případě matematiky úspěšně vykonaný didaktický text anebo 

v případě cizího jazyka didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku) a po nabytí účinnosti 

této vyhlášky mu zbývá vykonat pouze zkoušky profilové části, pak je tento žák hodnocen 

podle pravidel účinných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. V souvislosti s tím je mu 

také vydáváno „původní“ vysvědčení, tj. ze zkoušek společné části se dílčí zkoušky 

nevydělují do profilové části. 

K bodu 5: Stanoví se na jisto, že žák, který vykonal úspěšně před účinností této vyhlášky dílčí 

zkoušky z českého jazyka a literatury nebo ze zvoleného cizího jazyka konané formou 

písemné práce a ústní zkoušky nekoná tyto zkoušky v profilové části maturitní zkoušky 

z daného zkušebního předmětu.  

K bodům 6 a 7: Upravuje převedení klasifikace a způsob převedení klasifikace v dílčích 

zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z vybraného cizího 

jazyka do klasifikačního stupně v těchto zkušebních předmětech v profilové části maturitní 

zkoušky podle této vyhlášky. 
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K bodu 8: Stanoví se platnost doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky na dobu 48 měsíců, a to z důvodu možnosti konání maturitní zkoušky nejpozději do 

5 let od ukončení posledního ročníku středního vzdělávání. 

 

K části druhé čl. III. - Změna vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

Upravuje se příloha č. 5, která obsahuje tiskopisy maturitních vysvědčení tak, aby tiskopisy 

odpovídaly způsobu konání zkoušek maturitní zkoušky i charakteru vlastních zkoušek. 

 

K části druhé čl. IV – Přechodné ustanovení 

Pro případy, kdy žák bude hodnocen podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, tj. v případě, kdy žák bude mít společnou část splněnou a bude mu 

zbývat pouze zkouška či zkoušky v profilové části (viz přechodné ustanovení v čl. II bod 4), 

bude mu vydáno vysvědčení platné a účinné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

K části třetí čl. V. - Změna vyhlášky č. 15/2015 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 

Návrh navazuje na zrušení rozvojových programu v zákoně č. 284/2020 Sb. Jedná se výlučně 

o legislativně technické vypuštění zrušených rozvojových programů v § 171 školského 

zákona. 

 

K čl. VI - Účinnost 

Účinnost vyhlášky se navrhuje k 1. říjnu 2020, tj. poprvé pro konání maturitní zkoušky, resp. 

jednotlivé zkoušky v jarním zkušebním období 2021.  

Účinnost vyhlášky č. 3/2015 Sb. se navrhuje s ohledem na předchozí platnost maturitních 

vysvědčení od 1. listopadu 2020. 
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