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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je 

v návaznosti na zákon š. 284/2020 Sb. měněna vyhlášky 15/2005 Sb. Kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2. Definice problému 

 

Podstata problému a jeho příčiny: 

1.2.1 Návrh změny vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška“) navazuje na zákon č. 284/2020 Sb., který 

novelizoval zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009 Sb. 

ve stávajícím znění neodpovídá nové zákonné právní úpravě, která bude účinná od 

1. 10. 2020. 

 

Předmětná novela školského zákona č. 284/2020 Sb. změnila vymezení a obsah zkoušek 

společné a profilové částí maturitní zkoušky, které je nezbytné promítnout i do prováděcí 

vyhlášky.  

 

Společná část maturitní zkoušky, centrálně zadávaná a metodickými postupy a kritérii 

hodnocení centralizovaná, jejíž garantem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále 

jen „Centrum“), byla ve zkušebních předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk novelou 

školského zákona zúžena na didaktické testy. Části „písemná práce“ a „ústní zkouška“ těchto 

komplexních jazykových zkoušek společné části maturitní zkoušky byly ve školském zákoně 

přesunuty do profilové části maturitní zkoušky. Tato změna zákonné úpravy musí být 

promítnuta i do prováděcího předpisu, včetně stanovení organizace těchto zkoušek.   

 

1.2.2. Úprava nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující  

 

Z důvodu podpory matematického, technického a přírodovědného vzdělávání zákon 

č. 284/2020 Sb. zavedl nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky s označením 

„Matematika rozšiřující“, která umožní nadaným žákům se zájmem o přírodní vědy, 

a zejména o matematiku, konat zkoušku z matematiky ve společné části maturitní zkoušky na 

vyšší znalostní úrovni. Tato zkouška nahrazuje pokusné ověřování zkoušky Matematika+ 

a v případě úspěšného vykonání bude její výsledek součástí maturitního vysvědčení. Stávající 

vyhláška č. 177/2009 Sb. neupravuje tuto zkoušku ani neumožňuje přihlašování k ní. 
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1.2.3. Úprava hodnocení zkoušek maturitní zkoušky 

 

Změna vyhlášky musí být provedena nejen v systematice a v obsahu maturitních zkoušek, ale 

i v jejich organizaci, hodnocení jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky a hodnocení 

výsledku celé maturitní zkoušky. V souladu s důvodovou zprávou k zákonu č. 284/2020 Sb. 

se stanoví způsob hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Zákon č. 284/2020 Sb. zásadně změnil model maturitní zkoušky, když zrušil komplexní 

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

zkoušky v podobě 3 částí.  Zároveň zrušil od jarního zkušebního období 2021 platné 3 

povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Na zákonné úrovni bylo rozhodnuto 

o potřebě navázání písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka na dvouúrovňové kurikulum (rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací 

program) a o potřebě profilace maturitní zkoušky podle oborů vzdělání. Ve společné části 

maturitní zkoušky zůstaly po této novele školského zákona zkušební předměty český jazyk 

a literatura a cizí jazyk, stejně tak jako stávající zkouška z matematiky, pouze ve formě 

didaktického testu. Tyto zkoušky ve formě didaktického testu zůstávají nadále centrálně 

zadávané a hodnocené Centrem, písemné práce a ústní zkoušky z jazyků jsou nyní upraveny 

ve školském zákoně jako součást profilové části maturitní zkoušky zadávané školou. 

 

 

1.3.1 Komplexní zkoušky z jazyků ve společné části maturitní zkoušky 

 

Stávající vyhláška č. 177/2009 Sb. v souladu s právní úpravou platnou před novelou 

školského zákona upravuje formu, pravidla průběhu a konání zkoušek společné a profilové 

části maturitní zkoušky, včetně jejich hodnocení. Součástí společné části maturitní zkoušky 

jsou ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. stanoveny a upraveny komplexní zkoušky z českého jazyka 

a literatury a z cizího jazyka zvoleného žákem z nabídky cizích jazyků vyučovaných na škole, 

jíž je maturant žákem.  

 

1.3.2 Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující 

 

Není zatím jakkoliv upravena vyhláškou, neboť byla zakotvena nově do školského zákona 

teprve zákonem č. 284/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020.  

 

1.3.3. Hodnocení zkoušek maturitní zkoušky 

 

Hodnocení písemných prací, didaktických testů a ústních zkoušek z českého jazyka 

a literatury a z cizího jazyka konané ve společné části maturitní zkoušky tvoří dohromady 

jednu známku hodnocení ze zkušebního předmětu. Hodnocení těchto zkoušek je stanoveno 

váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek (písemná práce, didaktický 

test a ústní zkouška) – u cizího jazyka činí tento průměr z 1/2 didaktický test, a z ¼ písemná 

práce a z ¼ ústní zkouška; u českého jazyka a literatury se započítává ve výsledném 

hodnocení každá z dílčích zkoušek rovným dílem. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčenými subjekty jsou: 

 

- žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou,  

- pedagogové středních škol (zejména učitelé českého jazyka a literatury a cizího jazyka), 

- právnické osoby vykonávající činnost střední školy s obory vzdělání s maturitní zkouškou, 

- Centrum, 

- krajské úřady, 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

- zaměstnavatelé. 

 

2. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované právní úpravy je začlenit změny školského zákona do jeho prováděcí 

vyhlášky upravující způsob a podmínky konání maturitní zkoušky a její hodnocení.  

 

 

2.1 Přesun písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ 

 

V důsledku přesunu písemných prací a ústních zkoušek z jazyků ze společné do profilové 

části maturitní zkoušky ve školském zákoně je nezbytné promítnout tyto změny do vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. Jedná se zejména o vypuštění ustanovení nemajících oporu ve školském 

zákoně ze společné části maturitní zkoušky a upravení podmínek konání a hodnocení zkoušek 

nově stanovených v profilové části maturitní zkoušky (dříve částí komplexní zkoušky 

z jazyků společné části maturitní zkoušky). 

  

Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve 

společné části maturitní zkoušky budou hodnoceny jedním klasifikačním stupněm v každém 

předmětu. Vyhláška proto určuje aritmetický poměr mezi jejich výsledky v rámci hodnocení 

z předmětu.  

 

Navrhuje se zrušit funkci hodnotitele ve vyhlášce, neboť je funkcí vyplývající z rušené 

písemné práce a ústní zkoušky ve společné části maturitní zkoušky. Navrhuje se upravit 

protokoly maturitní zkoušky v souladu s přesunem písemných prací a ústních zkoušek do 

profilové části maturitní zkoušky a formuláře maturitních vysvědčení. 

 

Obdobně jako u povinných zkoušek z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky je 

potřeba vyhláškou upravit formát a obsah nepovinných zkoušek z cizího jazyka, pokud budou 

zároveň konané ve společné části maturitní zkoušky, neboť není důvod, aby zkouška z cizího 

jazyka měla jiný, v tomto případě ochuzený, formát, tj. neprověřovala všechny dovednosti 

(čtení, psaní, mluvení). Jiný postup by znamenal nejasnosti o znalostní výpovědi zkoušky 

z cizího jazyka konané zároveň ve společné a profilové části maturitní zkoušky. 

 

2.2 Stanovení způsobu hodnocení didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky 

 

Navrhuje se upravit hodnocení didaktických testů na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. didaktický 

test bude mít pouze základní vypovídací hodnotu, zda žák dosáhl centrálně stanovené hranice 

úspěšnosti. Tento způsob hodnocení odpovídá cíli předkladatele na posílení profilace oborů 

středního vzdělání s maturitní zkouškou a významu profilových zkoušek maturitní zkoušky na 
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výsledku maturitní zkoušky. Od této skutečnosti se odvíjí i celkové hodnocení maturitní 

zkoušky na maturitním vysvědčení, kdy didaktické testy budou podmínkou pro získání 

maturitní zkoušky, ale celkový prospěch u maturitní zkoušky bude dán hodnocením 

z profilových zkoušek maturitní zkoušky. 

 

 

 

2.3 Nepovinný zkušební předmět společné části maturitní zkoušky Matematika 

rozšiřující  

 

Je třeba umožnit přihlašování k novému nepovinnému zkušebnímu předmětu matematika 

rozšiřující. Jelikož didaktický test z tohoto předmětu bude centrálně zadáván a vyhodnocován 

Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky a jeho základní 

náležitosti jsou dány školským zákonem, doplňuje se pouze vymezení doby trvání testu, 

možnost prodloužení času a užití slovníku pro osoby vymezené v § 20 odst. 4 školského 

zákona. 
 

3. Zhodnocení rizika 

Ponecháním vyhlášky č. 177/2009 Sb. beze změn by nemohly být realizovány maturitní 

zkoušky od jarního zkušebního období 2021, neboť vyhláška neodpovídá novelizovanému 

znění školského zákona. Je nezbytné návazně na změnu školského zákona realizovat i změnu 

jeho prováděcí vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky. Pokud nedojde k navrhovaným 

změnám, nebudou moci žáci konat nepovinnou zkoušku maturitní zkoušky ze zkušebního 

předmětu Matematika rozšiřující.  

 

4. Návrh variant řešení 

Předkladatel upravuje pouze varianty způsobu hodnocení didaktických testů společné části 

maturitní zkoušky, neboť ostatní úpravy vyhlášky promítají skutečnosti dané zákonem 

č. 284/2020 Sb. Varianta 0 není zvažována, neboť by znamenala nemožnost hodnocení 

školským zákonem stanovené podoby maturitních zkoušek. 

 

V důvodové zprávě k novele školského zákona byly popsány obě níže uvedené varianty 

řešení s tím, že se MŠMT přiklonilo k variantě hodnocení „uspěl/neuspěl“, tj. že didaktické 

testy budou ověřovat minimální úroveň znalostí, kterou maturant musí k získání stupně 

vzdělání s maturitní zkouškou zvládnout a testem doložit.  

 

4.1 Varianta I. – V souladu s důvodovou zprávou k novele školského zákona, která zakotvuje 

ve společné části maturitní zkoušky pouze konání didaktických testů, se navrhuje jako jedna 

z variant jejich hodnocení stanovením pouze nepodkročitelné úrovně znalostí a dovedností 

v daném zkušebním předmětu. Hodnocení didaktických testů by probíhalo na škále 

USPĚL/NEUSPĚL, tj. didaktické testy budou vypovídat, zda žák dosáhl centrálně stanovené 

hranice úspěšnosti. Součástí hodnocení bude konkrétní procentní úspěšnost žáka, která bude 

uvedena pouze v protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Profilová část pak bude 

hodnocena standardně stupni prospěchu. 

 

4.2 Varianta II. – Druhou možností je hodnocení didaktických testů samostatným stupněm 

prospěchu dle centrálně stanovených kritérií. Hodnocení společné části maturitní zkoušky se 

bude realizovat stupni prospěchu (1 až 4), kdy se tyto stupně prospěchu budou započítávat do 

celkového hodnocení maturitní zkoušky. Maturanti budou mít za společnou část maturitní 
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zkoušky na maturitním vysvědčení 1) známku z českého jazyka a literatury, 2) známku 

z cizího jazyka konaného zároveň v profilové části maturitní zkoušky nebo známku 

z matematiky, dle toho, jaký zkušební předmět žák zvolí jako druhou povinnou zkoušku 

společné části. Výpočet výsledného stupně prospěchu „prospěl s vyznamenáním/prospěl“ pak 

bude závislý i na obou známkách z didaktických testů. 

 

5. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

5.1 Náklady 

Varianta I:  

- Změní se význam společné části maturitní zkoušky, tedy té části ověřované 

a hodnocené centrálně shodně pro všechny obory středního vzdělávání s maturitní 

zkouškou. Při variantě „uspěl/neuspěl“ bude mít didaktický test ověřovací potenciál na 

úrovni cut-off-score, tedy centrálně ověřovaného nepodkročitelného minima. Celkové 

hodnocení maturitní zkoušky bude založeno na výsledcích zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky, výsledek společné části maturitní zkoušky nebude do celkového 

hodnocení maturitní zkoušky zahrnut v podobě klasifikace, ale jako nezbytná 

podmínka pro složení maturitní zkoušky jako celku. 

Varianta II:   

- Při variantě hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky 

samostatnými klasifikačními stupni nebude naplněn záměr předkladatele uvedený 

v důvodové zprávě k novele školského zákona  č. 284/2020 Sb., zakotvujícího změny 

promítané touto vyhlášku do vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

5.2 Přínosy 

 

Varianta I:  

- Hlavním přínosem této varianty je posílení významu zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky v souladu se záměrem předkladatele při zpracování novely školského zákona 

č. 284/2020 Sb., která je touto vyhláškou zapracovávána do vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky by plnily roli centrálně ověřované 

podmínky dosažení nepodkročitelného minima, která je nezbytnou podmínku pro 

složení maturitní zkoušky jako celku. Střední školy úspěšně plní roli poskytovatele 

vzdělávání a ukončení vzdělání maturitní zkouškou a proto je nezbytné navázat 

ukončení vzdělání zejména na konkrétní poskytované vzdělávání na škole. Pro 

zhodnocení úspěšnosti žáka v části maturitní zkoušky společné pro všechny obory 

středního vzdělání s maturitní zkouškou je s ohledem na profilaci středních škol 

adekvátní procentní vyjádření úspěšnosti žáka v didaktickém testu na maturitním 

vysvědčení. Přínosem této varianty je srovnání poskytovaného vzdělávání na středních 

školách s jeho ukončováním. 

Varianta II: 

- Tato varianta představuje částečné ponechání významu společné části maturitní 

zkoušky. Vyšší předpoklad zachování úrovně zkoušky z cizího jazyka konaného ve 

společné a zároveň profilové části maturitní zkoušky na úrovni B1. 
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5.3 Finanční náklady 

 

Žádná ze zvažovaných variant nepředpokládá ani nepředstavuje hospodářský a finanční 

dopad. 

 

6. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Záměrem a cílem předkladatele při návrhu nové koncepce maturitních zkoušek upravené 

zákonem č. 284/2020 Sb. bylo maximální posílení profilové části maturitní zkoušky, a to 

včetně důrazu na hodnocení maturitní zkoušky na základě profilové části maturitní zkoušky.  

Záměru předkladatele odpovídá hodnocení maturitní zkoušky pouze stupni prospěchu 

v profilových zkouškách maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy 

v důsledku tohoto způsobu hodnocení předpokládá posílení vzdělávání na středních školách 

směrem ke dvoustupňovému kurikulu. 

 

7. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějších řešení 

Pro hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky vyhodnotil předkladatel 

jako vhodnou variantu I, která naplňuje záměr sledovaný novelou zákona č. 284/2020 Sb. na 

zásadní posílení významu profilové části maturitní zkoušky. 

 

 

8. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhovaných variant na státní 

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

dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

Změna uskutečněná vyhláškou neznamená dopad hospodářský na státní rozpočet, ostatní 

veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí. 

 

Dopady na životní prostředí nelze v souvislosti s návrhem zákona předpokládat. 

 

9. Zhodnocení dopadů vyhlášky vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

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

 

 

10. Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh vyhlášky nepřináší korupční rizika, neboť sám o sobě nezakládá žádné další 

pravomoce. 

 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nepřináší dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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12. Implementace doporučené varianty hodnocení společné části maturitní zkoušky, 

vynucování a přezkum účinnosti regulace 

 

MŠMT bude v návaznosti na souhrnné a hodnotící zprávy Centra sledovat a vyhodnocovat 

konání maturitních zkoušek na středních školách a jejich výsledků, zejména ve vztahu 

k úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek, a to jak v rámci jednotlivých oborů středního 

vzdělání s maturitní zkouškou tak napříč jednotlivými kraji.  

 

(Užité zkratky; český jazyk a literatura – ČJL, matematika – Ma, anglický jazyk - AJ, německý jazyk – NJ, ruský 

jazyk – RJ, španělský jazyk ŠJ, francouzský jazyk – FJ, Centrum – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 

Česká školní inspekce – ČŠI) 

 

Implementace a vynucování Přezkum účinnosti 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Kompetence MŠMT, Centra a ČŠI 

Centrum bude nadále vytvářet zadání 

a hodnocení didaktických testů 

Sledování a zjišťování průběhu maturitní 

zkoušky škol zajišťuje ČŠI, v případě 

zjištění nedostatků vyžaduje nápravu. 

Souhrnné hodnotící zprávy Centra, výstupy 

inspekční činnosti (zejména tematické zprávy 

o konání maturitní zkoušky), komunikace  

s profesními sdruženími učitelů, komunikace 

se zástupci školských asociací a se zřizovateli 

středních škol. 

MŠMT bude získávat podklady pro posouzení 

účinnosti regulace prostřednictvím Centra, které 

bude nadále zajišťovat zadání a hodnocení 

didaktických testů 

Pravidelně bude vyhodnocována úroveň MZ 

jednotlivých škol. Informačním zdrojem budou 

zejména anonymizované zdroje Centra a zprávy 

ČŠI. 

Při pravidelných kontrolách průběhu konání 

maturitních zkoušek bude ČŠI sledovat zachování 

stávající úrovně znalostí požadovaných v rámci 

ústních zkoušek a písemných prací profilové části 

maturitní zkoušky.  

ČŠI bude v rámci průběhu vzdělávání zjišťovat, 

zda se postupně v návaznosti na přijatá podpůrná 

opatření zvyšuje úroveň matematických znalostí 

a dovedností žáků. 

MŠMT bude dále sledovat 

z anonymizovaných statistik Centra výsledky 

didaktických testů z cizího jazyka a matematiky 

u těch žáků, kteří si danou zkoušku dobrovolně 
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zvolí.  

Účinnost změny právní úpravy bude zkoumána po 

uplynutí 2 let ode dne konání maturitních zkoušek 

podle této právní úpravy, aby bylo možné získat 

relevantní výsledky a komplexně zhodnotit, jaké 

má zvolený způsob hodnocení didaktických testů 

dopady. 

  

Přezkum účinnosti bude provádět MŠMT 

v součinnosti s Centra a ČŠI. 

 

Uvedené bude zkoumáno z hlediska posouzení 

účinnosti a z hlediska dosahování cílů 

sledovaných vybraným způsobem hodnocení 

didaktických testů 

  

13. Konzultace a zdroje dat 

 

Konzultace probíhaly již při přípravě zákona č. 284/2020 Sb., který je tímto návrhem 

promítán do prováděcího právního předpisu. Již v listopadu 2019 byli pozváni zástupci 

školských asociací k diskusi nad vyhláškou.  Ne vždy asociace zaujaly jednotný názor, 

nicméně vyhláška s nimi byla v základních parametrech projednána po jednotlivých 

ustanoveních. 

 

14. Kontakty na zpracovatele RIA 

Odbor středního a vyššího odborného 

vzdělávání a institucionální výchovy 

MŠMT  

e-mailové kontakty:  

petr.bannert@msmt.cz 

stepanka.therova@msmt.cz 

marketa.lesna@msmt.cz  
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