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V. 

 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 7. srpna 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 28. srpna 2020. 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 21 zásadních připomínek, a to 19 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo vnitra, Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, Královéhradecký kraj, 

Liberecký kraj, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Unie školských asociací – 

CZESHA, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Svaz průmyslu a obchodu ČR. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Úřad vlády, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Svaz průmyslu a dopravy 

ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Hospodářská komora České republiky 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví,  Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 

životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Úřad pro ochranu osobních údajů, Hospodářská komora České republiky, Asociace samostatných 

odborů, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj,  Pardubický kraj, Svaz měst a obcí. 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

 

 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 
Lucie Schmoranzerova 

 

1.1 Nepovažujeme za vhodné slučování novel vyhlášek, jejichž   

obsah spolu vzájemně nesouvisí, do jedné souborné novely. 

Z hlediska přehlednosti právního řádu považujeme za 

vhodnější vyhlášky uvedené v části druhé a třetí novelizovat 

každou samostatně. Pokud jde o změnu vyhlášky uvedené v 

části první, odkazujeme na naši obecnou připomínku k této 

části. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Novela vydána v návaznosti na novelu 

školského zákona. 

 

 1.2 V úvodní větě navržené vyhlášky je chybně uvedeno 

zmocnění podle § 81 odst. 11. Má být uveden odstavec 12, a to 

s ohledem na skutečnost, že 1. října 2020 nabude účinnosti 

zákon č. 284/2020 Sb., kterým došlo v § 81 k přečíslování 

odstavců. Před slovy „a § 113a“ je a vypustit čárku. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 1.3 K části první – obecně:  

Vzhledem k rozsahu změn (návrh má více než 100 novel i 

počtu předchozích novelizaci se domníváme, že je účelnější a 

z hlediska právního řádu přehlednější, přistoupit k vydání nové 

vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno. 

Nezbytnost účinnosti právního předpisu k 1. 

10. 2020 ke školskému zákonu. 
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 1.4 K bodu 25 (14b)  

V odstavci 3 doporučujeme za uvedená data 31. března a 30. 

června doplnit text: „roku, v němž se maturitní zkouška koná.“. 

Jedná se o sjednocení textu s již platnou právní úpravou (§ 22 

odst. 1 vyhlášky). Obdobná připomínka platí i k § 29 odst. 2. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 1.5 K bodu 67 (§ 43)  

Text tohoto bodu doporučujeme upravit takto: „V § 43 úvodní 

časti ustanovení a v písmeni b) se čárka za slovem ….“, aby 

bylo patrné, že změny mají být provedeny na obou místech (jak 

vyplývá z textu znění s promítnutím navrhovaných změn). 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 1.6 K Čl. II – Přechodná ustanovení, bodu 3 

Závěr první věty je třeba upravit následovně: “… pro účely 

hodnocení se považují za zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 1.7 K Čl. II – Přechodná ustanovení, bodu 4  

Doporučujeme slova „a po dni nabytí účinnosti této vyhlášky“ 

nahradit slovy „a ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 1.8 K Čl. II – Přechodná ustanovení, bodu 8 Akceptováno. 
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Slova „této vyhlášky“ v závěru věty je třeba nahradit slovy 

„podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

Doporučující připomínka 

 

 1.9  K Části čtvrté – Účinnost  

Ve vazbě na navrženou účinnost právního předpisu 

upozorňujeme na ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 309/1999 

Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podle 

kterých lze účinnost právních předpisů stanovit jiným dnem než 

1. ledna nebo 1. července jen v případech, kdy to vyžaduje 

naléhavý obecný zájem. Uvedení toho, v čem v tomto případě 

naléhavý obecný zájem spočívá, v odůvodnění postrádáme. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno částečně. 

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., musí mít 

účinnost shodnou se zákonem č. 284/2020 Sb., 

účinnost novely vyhlášky č. 3/2015 Sb., je 

posunuta na 1. leden 2021v souladu 

s připomínkou. 

2. Ministerstvo 

spravedlnosti 

Mgr. Šárka Máchová 

2.1 K bodu 11 - § 4 odst. 4 

Profilová část maturitní zkoušky se koná z několika předmětů. 

Z každého předmětu se přitom koná v rámci profilové části 

pouze jedna zkouška, která může být dle školského zákona 

vykonána různou formou nebo i několika formami zároveň 

(ústní část zkoušky, písemná část zkoušky atd.). Žáci se pak 

zřejmě mají přihlašovat k jednotlivým částem zkoušky z 

daného předmětu. Doporučujeme proto slovo „zkoušek“ před 

slovy „příslušného zkušebního předmětu“ nahradit slovem 

„zkoušky“. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

 2.2 K bodu 12 - § 4 odst. 8 Akceptováno.  
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Není zřejmé, s čím mají být údaje uvedené v přihlášce v      

nesouladu. Doporučujeme proto za slova „ve výpisu“ doplnit 

slova „se skutečným stavem“. 

Doporučující připomínka 

 

 2.3 K bodu 23 - § 14 odst. 1 

Ustanovení není formulováno správně. Součet všech týdenních 

dob v jednotlivých ročnících nevytvoří průměrnou hodnotu 

týdenní doby. Doporučujeme proto větu druhou první části 

ustanovení přeformulovat následovně: „(…), jejichž vyučovací 

doba stanovená učebním plánem školního vzdělávacího 

programu činí po dobu vzdělávání průměrně nejméně 4 

vyučovací hodiny týdně.“ 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 

 2.4 K bodu 24 - § 14 odst. 3 

Vzhledem k tomu, že § 14 odst. 1 stanoví průměrnou týdenní 

vyučovací dobu, doporučujeme za slova „minimální rozsah“ 

doplnit slovo „průměrné“. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Vzhledem ke změně odstavce 1 je změna 

odstavce 3 nadbytečná. 

 2.5 K bodu 24 - § 14a odst. 2 a 14c odst. 2 

Protože čas na písemnou práci zahrnuje i čas na volbu zadání, 

domníváme se, že zadání písemné práce by mělo být žákům 

zpřístupněno bezprostředně po jejím zahájení a nikoli před 

zahájením. Doporučujeme proto slova „před zahájením“ 

nahradit slovy „po zahájení“. 

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 

zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si 

žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje 

název zadání, popřípadě výchozí text k zadání 

a způsob zpracování zadání.  
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Obdobně § 14c odst. 2 

 2.6 K bodům 37 a 56 - § 24 odst. 2 a § 31 odst. 4 

Ve větě, která je do ustanovení nově vkládána, se věta vedlejší 

vztahuje k podstatnému jménu „zkoušky“. Doporučujeme proto 

nahradit spojku „který“ spojkou „které“. 

Doporučující připomínka 

 

Upraveno jinak.  

Vypuštěna věta vložená. 

 2.7 K bodu 41 - § 25 odst. 3 

K předání výsledků zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

má zřejmě dojít bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole v 

příslušné třídě daného „školského zařízení“ a nikoli 

„zkušebního období“. Doporučujeme chybu odstranit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 2.8 K bodu 59 - § 36 odst. 2 

Nikde není stanovena povinnost ředitele pověřit učitele, který 

má navrhovat hodnocení zkušební komisi. Není proto zřejmé, 

kdo má být tímto učitelem, na základě jakých kritérií bude 

pověřen, případně, jak se bude postupovat, pokud ředitel 

takového učitele nepověří. Doporučujeme toto do návrhu 

doplnit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 

 2.9 K bodu 84 - § 50 

Vzhledem k tomu, že snížení úplaty se vztahuje pro přihlášení 

se k jednotlivým zkouškám, které odpovídají zkouškám jak 

společné tak profilové části maturitní zkoušky, doporučujeme 

větu druhou přeformulovat následovně: „Konkrétní výši úplaty, 

Akceptováno.  
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včetně snížení úplaty podle odstavce 2, stanoví za konání 

jednotlivé zkoušky podle § 48 Centrum a za konání jednotlivé 

zkoušky podle § 49 ředitel školy, současně se zveřejněním 

termínu konání zkoušky.“ 

Doporučující připomínka 

 

 2.10 K Čl. II – přechodná ustanovení K bodu 2  

Počet náhradních zkoušek není ve školském zákoně nijak 

omezen. Vykonání náhradní zkoušky zároveň nebrání tomu 

zkoušku v případě neúspěchu opakovat. Na případy, kdy 

omluva uznána nebyla a nebylo tak umožněno zkoušku konat v 

náhradním termínu, nebo, kdy se žák ke zkoušce nedostavil bez 

omluvy, se přitom uplatní fikce vykonání zkoušky neúspěšně 

(§ 81 odst. 3 školského zákona). Není tedy zřejmé, proč by se 

ustanovení mělo vztahovat i na náhradní zkoušky. Zároveň není 

stanoven časový okamžik, ke kterému se má dané pravidlo 

vázat. Bez časového ohraničení by navrhované ustanovení v 

zásadě postrádalo smysl. Doporučujeme proto první větu 

přeformulovat následovně: „Do celkového počtu možných 

konání opravné maturitní zkoušky profilové části ze 

zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk, který 

si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky, se 

započítávají všechny zkoušky daného zkušebního předmětu, 

které žák vykonal přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v 

rámci společné části maturitní zkoušky neúspěšně.“ 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

 

 

 2.11 K bodu 5  

Pouze pro přehlednost doporučujeme toto přechodné 

ustanovení přesunout za přechodné ustanovení v bodě 1. 

Akceptováno.  
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Přechodná ustanovení v bodech 3, 4, 6 a 7 týkající se způsobu 

hodnocení pak na sebe budou lépe navazovat. 

Doporučující připomínka 

 

 2.12 K bodu 8 

Navrhované přechodné ustanovení stanoví platnost doporučení 

k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání písemné práce a 

ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury a z cizího jazyka vydaného přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky i pro konání těchto zkoušek 

podle § 14a až 14d této vyhlášky. Omezení časové platnosti 

doporučení na 24 měsíců, o kterém se hovoří v odůvodnění, z 

přechodného ustanovení nevyplývá. Doporučujeme proto 

odůvodnění a navrhované přechodné ustanovení uvést do 

souladu. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 

3. Ministerstvo vnitra 

Mgr. Lucie Jakubčíková 

3.1 K čl. I bodu 23–k § 14 odst. 1:  

Navrhované znění ustanovení považujeme za nejasné, příliš 

složité a pro adresáty normy nesrozumitelné.  Výpočet toho, 

jestli daný předmět nebo části vzdělávacího obsahu školního 

vzdělávacího programu splňují „nejméně průměrně“ 4 

vyučovací hodiny týdně po dobu vzdělávání, je mnohem 

složitější než jasné a srozumitelné vyjádření v současném znění 

vyhlášky. Důsledkem navrhované změny tak mohou být i 

zásadní úpravy stávajících školních vzdělávacích programů, 

které ve výsledku nemusí být účelné a smysluplné. Navrhujeme 

proto ponechat § 14 odst. 1 v současném znění. 

Zásadní připomínka 

 

Upraveno jinak. 

Ustanovení bylo upraveno jinak, vysvětlení 

bylo pro větší srozumitelnost doplněno do 

odůvodnění. Předkladatel požadoval vypuštění 

celkového počtu hodin a jejich nahrazení 

počtem týdenních vyučovacích hodin, aby 

nebyl rozhodující skutečný počet odučených 

hodin.  

Pojmy uváděné ve vyhlášce odpovídají 

pojmům školských dokumentů a zejména RVP 

jednotlivých oborů středního vzdělání s MZ. 

Jedná se o zavedené vymezení časové dotace 

předmětů ve vzdělávání. Jiné definování by 
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neodpovídalo školským dokumentům RVP, 

resp. ŠVP. 

Navrhovaná úprava tedy vychází z formulací, 

se kterými se ve školách pracuje, nejedná se o 

žádné zpřísnění podmínek, naopak školám 

usnadní zařazení maturitních předmětů, jež se 

vyučují v ročnících, ve kterých se reálně odučí 

méně hodin, než stanovuje plán, (např. 4. 

ročník, kdy se vysvědčení vydávají nikoliv 

v červnu). 

 

 3.2 K čl. I bodu 25–k § 14a odst. 1:  

Slova „písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na 

volbu zadání“ navrhujeme nahradit slovy „písemná práce trvá 

110 minut. Do této doby se nezapočítává doba na volbu zadání 

a administraci.“.  

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby čas vyhrazený na psaní 

písemné práce zahrnoval také dobu na volbu zadání a 

administraci, neboť by to mohlo způsobit nerovné podmínky 

v jednotlivých případech a prakticky by to znamenalo velmi 

významné zkrácení času na vypracování písemné práce. Použití 

slova „nejméně“ dále považujeme za nežádoucí. Je nezbytné, 

aby byl časový rámec zkoušky jasný a aby byla určena naprosto 

jednoznačná hranice, od jakého časového limitu se může 

prodloužit doba konání zkoušky žákům podle § 20 odst. 4 věty 

třetí školského zákona a žákům s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky vydaným školským 

poradenským zařízením. 

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno, akceptováno. 

Je třeba umožnit ředitelům škol, aby mohli 

délku trvání písemné práce přizpůsobit 

podmínkám konkrétní školy. 

Přizpůsobení podmínkám konkrétní školy 

spočívá v možnosti větší variability zadání 

s ohledem na vzdělávací oblasti dané školy, 

např. pro veřejnoprávní obory je možné zařadit 

téma a útvar odpovídající zaměření. 

U profilové části maturitní zkoušky odpadá 

administrace v takové podobě, v jaké byla 

vyžadována Centrem, není tedy žádný důvod 

oddělovat administraci od doby trvání 

zkoušky. 
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 3.3 K čl. I bodu 25–k § 14a odst. 2:  

Navrhujeme stanovit, že v průběhu konání písemné práce 

mohou žáci používat Pravidla českého pravopisu. Tato změna 

vychází ze současných povolených pomůcek pro konání 

maturitní zkoušky a z našich kontrol průběhu maturitních 

zkoušek přímo ve školách. Systémové nastavení je nezbytné, 

jinak by praktická realizace znamenala možné diskriminační 

prostředí pro žáky při ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

 3.4 K čl. I bodu 25–k § 14b odst. 2:  

Domníváme se, že ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

musí být centrálně koncepčně strukturovaná, včetně 

ověřovaných vědomostí, dovedností a kompetencí. Jinak by 

mohlo docházet k tomu, že budou školy naprosto rozdílně 

pojímat strukturu řízeného rozhovoru a toto by znamenalo 

možné diskriminační prostředí pro žáky při ukončování 

středního vzdělávání maturitní zkouškou a opět by vznikal 

prostor pro zvyšování vzdělanostních nerovností mezi školami. 

Do ustanovení proto navrhujeme doplnit jasné vymezení 

struktury ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a řízeného 

rozhovoru s využitím pracovního listu. 

Zásadní připomínka   

 

Vysvětleno, akceptováno. 

V návaznosti na přesun ústních zkoušek do 

profilové části maturitní zkoušky se konkrétní 

organizace nechává na řediteli školy. Tento 

požadavek by příliš omezil ředitele školy. 

Centrálně koncepčně strukturovaný zůstává 

didaktický test. 
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 3.5 K čl. I bodu 25–k § 14b odst. 4: 

Nesouhlasíme se zkrácením času pro přípravu k ústní zkoušce 

na 15 minut a požadujeme, aby byla zachována doba 20 minut 

tak, jako tomu je v současném znění § 6 odst. 1. Tato délka 

přípravy je zcela opodstatněná, jak vyplývá také z našich 

kontrol průběhu maturitních zkoušek přímo ve školách. 

Tuto připomínku uplatňujeme obdobně také k § 14d odst. 3 (v 

současnosti je délka přípravy k ústní zkoušce z cizího jazyka 

upravena v § 8 odst. 1). 

Zásadní připomínka  

 

Vysvětleno, akceptováno. 

Stanoveno, že příprava trvá 15-20 minut. 

 

 3.6 K čl. I bodu 25 – k § 14c odst. 1: 

Z obdobných důvodů jako v zásadní připomínce k § 14a odst. 

1 navrhujeme slova „písemná práce trvá nejméně 60 minut 

včetně času na volbu zadání“ nahradit slovy „písemná práce 

trvá 60 minut. Do této doby se nezapočítává doba na volbu 

zadání a administrace.“. Dále navrhujeme ve vyhlášce stanovit 

minimální dobu pro zadání a administraci. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno, akceptováno. 

Z praxe vyplynulo, že za těchto podmínek si 

žák zvolí zadání obratem a poté 15 minut čeká, 

než bude moci začít psát. Takový stav je 

zbytečně zatěžující pro žáky. 

U profilové části maturitní zkoušky odpadá 

administrace v takové podobě, v jaké byla 

vyžadována Centrem, není tedy žádný důvod 

oddělovat administraci od doby trvání 

zkoušky. 

 

 3.7 K čl. I bodu 25 – k § 14c odst. 2: 

Podmínky stanovené ve větě první považujeme za příliš 

neurčité a požadujeme jasně stanovit konkrétní počet zadání 

stanovených ředitelem školy, přičemž požadujeme, aby nebylo  

možné stanovit pouze 1 zadání. 

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno, akceptováno. 

Jedná se o kompetenci ředitele školy stanovit 

počet zadání. 

Pro školy odborné - dle jejich zaměření - 

v cizích jazycích využít témata se slovní 

zásobou daného oboru. 
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 3.8 K čl. I bodu 25 – k § 14c odst. 2 

Dále požadujeme, aby v průběhu konání písemné práce mohli 

žáci používat překladové a/nebo výkladové slovníky bez příloh 

věnovaných gramatice a písemnému projevu. Tuto změnu 

navrhujeme na základě současných povolených pomůcek pro 

konání maturitní zkoušky a našich kontrol průběhu maturitních 

zkoušek přímo ve školách. Systémové nastavení je nezbytné, 

jinak by praktická realizace znamenala možné diskriminační 

prostředí pro žáky při ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno částečně. 

Umožněno použití překladového slovníku. 

 3.9 K čl. I bodu 25 – k § 14c odst. 2: 

Z obdobných důvodů jako v zásadní připomínce k § 14b      

odst. 2 navrhujeme do ustanovení doplnit jasné vymezení 

struktury ústní zkoušky z cizího jazyka a řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu. 

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno, akceptováno. 

Viz vypořádání k ústní zkoušce. 

 3.10 K čl. I bodu 12 – k § 4 odst. 8: 

Doporučujeme specifikovat, s čím mají být uvedené údaje 

v nesouladu (například se skutečným stavem). 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 3.11 K čl. II bodu 8: 

V odůvodnění k přechodným ustanovením je uvedeno, že 

platnost doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro 

konání písemné práce a ústní zkoušky společné části maturitní 

zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

Akceptováno.  
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vydaného do dne nabytí účinnosti navrhované vyhlášky je 48 

měsíců. Domníváme se však, že uvedený údaj z normativního 

textu nevyplývá. Doporučujeme tedy ustanovení upravit. 

Doporučující připomínka 

 

 3.12 K čl. II bodu 8: 

Dále navrhujeme slova „do dne“ nahradit slovy „přede dnem“, 

neboť jinak by součástí uvedené doby byl i den, kdy 

navrhovaná vyhláška nabyde účinnosti. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 3.13 Obecně: 

S ohledem na čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme zvážit sloučení novelizačních bodů, které 

obsahují tutéž změnu, do jednoho. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

 

 

 3.14 Obecně: 

Dle čl. 35 Legislativních pravidel vlády musí mít příloha vždy 

nadpis. Navrhujeme tedy v tomto směru přílohy k vyhlášce 

doplnit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 3.15 K čl. I – k úvodní větě:  

Za text „č. 232/2018 Sb.“ doporučujeme vložit čárku, dále pak 

před tento text doporučujeme vložit chybějící slovo „vyhlášky“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 
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 3.16 K čl. I bodu 23 – k § 14 odst. 1:  

V novelizační větě doporučujeme slovo „slovo“ nahradit 

slovem „slova“ a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem 

„nahrazují“. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno. 

 

 3.17 K čl. I bodu 37 – k § 24 odst. 2:  

Doporučujeme slovo „který“ nahradit slovem „které“, neboť se 

vztahuje ke slově „zkoušek“. Tuto připomínku uplatňujeme 

také k § 31 odst. 4. 

Doporučující připomínka 

Upraveno jinak. 

 3.18 K čl. I bodu 45 – k § 26 odst. 2: 

V novelizační větě navrhujeme slovo „písmena“ nahradit 

slovem „písmen“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 3.19 K čl. I bodu 77 – k § 47 odst. 3: 

S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v novelizační větě slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit slovy „nahrazují 

slovy“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 3.20 K čl. I bodu 78 – k § 48 odst. 2: 

Před slova „a na konci“ doporučujeme vložit čárku. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 
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 3.21 K čl. I bodu 78 – k § 48 odst. 2: 

S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme slovo „nové“ vypustit pro nadbytečnost. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 3.22 K čl. I bodu 80 – k § 48 odst. 5: 

S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v novelizační větě slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slovo „zrušuje“ nahradit slovem „zrušují“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 3.23 K čl. I bodu 90 – k přílohám č. 1 a 1a: 

V novelizační větě doporučujeme text „č.“ před textem „1a“ 

vypustit pro nadbytečnost. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

 3.24 K čl. I bodu 91 – k příloze č. 2 bodu 4 podbodu 4.2.1: 

K zavedení uvedené legislativní zkratky není důvod, neboť se 

jedná o běžně užívanou zkrácenou citaci zákona (čl. 62 

Legislativních pravidel vlády), která je srozumitelná i 

neodborné veřejnosti. Tento postup navíc není zvolen ani u 

dalších zkrácených citací uvedených v ostatních přílohách 

k vyhlášce. Novelizační bod proto navrhujeme vypustit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

4. Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

4.1 Obecná připomínka 

Podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní   správy 

na rok 2020 s vyznačením povinnosti zpracování RIA (dále 

Plánu vyhlášek na rok 2020) neměla být k materiálu 

Akceptováno. 

RIA vypuštěna. 
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vlády 

JUDr. Jan Kněžínek, 

Ph.D 

zpracována ZZ RIA. Předkladatel navíc v ZZ RIA neindikoval 

žádné dopady. Není tedy zřejmé, proč nepostupoval v souladu 

s Plánem vyhlášek na rok 2020 a v souladu s Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA), podle 

kterých se ZZ RIA zpracovává v případě, pokud jsou 

identifikovány nové a rozsáhlé dopady ve stanovených 

oblastech. V části Popis cílového stavu předkladatel shrnuje, že 

„cílem navrhované právní úpravy je začlenit změny školského 

zákona do jeho prováděcí vyhlášky upravující způsob a 

podmínky konání maturitní zkoušky a její hodnocení.“ 

Zpracování ZZ RIA v předložené podobě je bezúčelné a 

administrativně zbytečně zatěžující. Předkládaná ZZ RIA 

nenaplňuje v zásadních bodech požadavky OZ RIA včetně 

smyslu a účelu RIA. 

Doporučující připomínka 

 

5. Ministerstvo 

zemědělství 

Mgr. Helena Zvěřinová 

5.1. k části PRVNÍ: 

Doporučujeme místo novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o    

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 

vydat novou vyhlášku. Jak je patrné z platného znění vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. s vyznačením navrhovaných změn, z původního 

textu této již dvanáctkrát novelizované vyhlášky by po 

navrhované novele zbylo pouhé torzo. Vydání nové vyhlášky je 

tedy třeba z praktických důvodů a z důvodu přehlednosti právní 

úpravy. 

Doporučující připomínka  

 

Neakceptováno.  

Nezbytnost účinnosti právního předpisu k 1. 

10. 2020 se zákonem č. 284/2020 Sb., jenž 

provádí. 

 5.2 K novelizačnímu bodu 12: 

Doporučujeme uvést, zda se jedná o pracovní nebo kalendářní 

dny. 

Neakceptováno. 

Pokud není stanoveno, jedná se vždy 

o kalendářní dny.  
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Doporučující připomínka 

 

 

 5.3 K novelizačnímu bodu 23: 

Navrhujeme slova „slovo „celková doba podle učebního plánu“ 

nahrazuje“ nahradit slovy „slova „celková doba podle učebního 

plánu“ nahrazují“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 5.4 K novelizačnímu bodu 25: 

Doporučujeme slovo „nadpis“ nahradit slovem „nadpisů“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 5.5 K novelizačnímu bodu 45: 

Doporučujeme slovo „písmena“ nahradit slovem „písmen“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 5.6 K novelizačnímu bodu 78: 

Navrhujeme za text „odst. 2“ vložit slova „úvodní části 

ustanovení“, vložit mezeru mezi slova „podle § 2.““ a slovo „a“ 

a doplnit tečku na konci vkládaného písmene h).  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Ing. Anna Juřicová, Ph.D. 

6.1 6.1 Obecně k návrhu vyhlášky: 

Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn v případě novely   

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

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (přes 100 

novelizačních bodů), doporučujeme zvážit vydání zcela nové 

vyhlášky, a to především z hlediska lepší přehlednosti.  

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Vázáno na vznik právního předpisu. 

 6.2 6.2 K čl. I novelizačnímu bodu 23: 

Doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem „slova“. 

Akceptováno. 
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Doporučující připomínka 

 

 6.3 6.3 K čl. I novelizačnímu bodu 25: 

Upozorňujeme, že pro skupinu § 14a až 14c je opakovaně   použit 

jak nadpis umístěný nad označením paragrafu - tzv. skupinový 

nadpis, tak i samostatný nadpis pod označením jednotlivého 

paragrafu. Doporučujeme tedy uvést tento novelizační bod do 

souladu s čl. 30 odst. 6 a 7 LPV. Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést také v novelizačním bodě 26. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 6.4 6.4 K čl. I novelizačnímu bodu 90: 

Doporučujeme doplnit na začátek znění přílohy č. uvozovky. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 6.5 6.5 K čl. I novelizačnímu bodu 105: 

Doporučujeme doplnit na konec znění přílohy č. 4 uvozovky 

a tečku. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

 

7. Jihomoravský kraj 

Mgr. Hynek Nespěšný 

7.1 Ke znění § 19 odst. 4  

uvádíme, že podle našeho názoru je formulace textu zbytečně 

složitá, brání rychlému porozumění. Mohla by být nahrazena 

formulací, která ze stávajícího souvětí do samostatné věty vyčlení 

požadavek na alternativu rukopisu pro žáky, kteří se nevzdělávali 

v psaní na klávesnici. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak.  

 

 

 

8. Liberecký kraj 

Ing. Dana Štěpánová 

8.1 K § 24 odst. 2: „V případě zkoušek z českého jazyka a   

literatury a z cizího jazyka, které žák konal ve společné části 

maturitní zkoušky, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu.“ Má být uvedeno profilové části 

Akceptováno. Vložená věta vypuštěna.  
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maturitní zkoušky – český jazyk a literatura a cizí jazyk byly 

převedeny do profilové části. 

Zásadní připomínka  

 

 8.2 K § 36 odst. 2: „Hodnocení maturitní práce navrhuje   

zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce. Hodnocení 

praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní 

komisi zkoušející. Hodnocení písemné zkoušky a písemné práce 

navrhuje zkušební maturitní komisi učitel pověřený ředitelem 

školy hodnocením zkoušky.“  Termín „učitel pověřený 

ředitelem školy hodnocením zkoušky“ vyhláška nezná a není 

členem zkušební maturitní komise – není použita správná 

terminologie dle § 35 vyhlášky. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. Upraveno jinak. 

 8.3 Obecně k novele: 

Souhlasíme s navrhovanou Variantou I. novely vyhlášky, podle 

které se zkoušky společné části maturitní zkoušky budou konat 

pouze formou didaktických testů, ověřujících minimální úroveň 

znalostí žáků. Hodnocení didaktických testů proběhne na škále 

uspěl/neuspěl. Profilová část pak bude hodnocena standardně 

stupni prospěchu. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

9. Ústecký kraj 

Bc. Drahomíra Nytrová 

9.1 K bodu 37 - k § 24 odst. 2 

Navrhujeme v textu „V případě zkoušek z českého jazyka a 

literatury a z cizího jazyka, který žák konal…“ slovo „který“ 

nahradit slovem „které“ 

Doporučující připomínka 

 

Upraveno jinak. 

Již není vedlejší věta vložená. 
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 9.2 K bodu 56 - k § 31 odst. 4 

Navrhujeme v textu „Pokud žák vykonal úspěšně některou   z 

povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury nebo cizího jazyka, který žák konal …“ slovo 

„který“ nahradit slovem „kterou“ 

Doporučující připomínka 

 

Upraveno jinak. 

Již není vedlejší věta vložená. 

10. Moravskoslezský 

kraj 

Mgr. Petra Bayerová 

10.1 K § 14a odst. 1 

Doporučujeme úpravu textu takto: „Písemnou prací z českého 

jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut.“ 

 Odůvodnění:  

Vzhledem k zajištění rovného přístupu žáků ke vzdělávání 

doporučujeme, aby bylo ve vyhlášce stanoveno, že písemná 

práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 

minut podle stávající právní úpravy společné části. V opačném 

případě by doba trvání písemné práce mohla být u žáků 

totožného oboru vzdělání různých středních škol a zřizovatelů 

nedůvodně rozdílně dlouhá.    

Doporučující připomínka  

 

Neakceptováno.  

Jedná se o kompetenci ředitele školy, 

smyslem změny dané novelou školského 

zákona je profilace MZ v návaznosti na 

kurikulum oboru vzdělání a školního 

vzdělávacího programu. 

 

 10.2 K § 36 odst. 2 věta třetí (v návaznosti na § 35) 

Doporučujeme jednoznačně definovat postavení osoby „učitele 

pověřeného ředitelem školy hodnocením písemné zkoušky a 

písemné práce“ vůči členům zkušební maturitní komise.  

  Odůvodnění:  

Pakliže hodnocení písemné zkoušky a písemné práce navrhuje 

zkušební maturitní komisi učitel pověřený ředitelem školy 

hodnocením zkoušky, z návrhu vyhlášky není zřejmé, jaké je 

postavení této osoby, zdali je členem zkušební maturitní komise 

(konkrétně jakým), popř. zdali tato funkce může být sloučena, 

Akceptováno. 
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jako tomu je např. v případě vedoucího maturitní práce a 

oponenta maturitní práce.    

Doporučující připomínka 

 

11. Královéhradecký 

kraj 

Hana Sirová 

11.1 K § 4 odst. 2 písm. h):  

Rozšíření možnosti úpravy podmínek a způsobu konání 

zkoušky na zkušební předmět český jazyk a literatura u 

profilové části MZ a na zkušební předměty společné části MZ 

matematika a matematika rozšiřující je dle našeho názoru 

v rozporu s formulací § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona, 

který výslovně stanoví osobám, které se vzdělávaly alespoň 4 

roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve 

škole mimo území České republiky, právo na úpravu podmínek 

a způsobu konání zkoušky POUZE ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky.  § 

81 odst. 11 písm. d) školského zákona, na který se odkazuje 

důvodová zpráva, dává MŠMT zmocnění upravit prováděcím 

právním předpisem podmínky a způsob konání maturitní 

zkoušky osob 

podle § 20 odst. 4 věty třetí, tzn. pouze zkoušky ze zkušebního 

předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní 

zkoušky. 

 

Pozn.: Obecně podporujeme rozšíření možnosti úpravy 

podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura u profilové části MZ  

a na zkušební předměty společné části MZ matematika a 

matematika rozšiřující. Domníváme se však, že systémovější 

řešení by bylo stanovit tuto možnost i pro cizí jazyky (zadání 

bývají většinou v českém jazyce). Nicméně pokud nebude 

upraveno znění § 20 odst. 4 školského zákona, toto rozšíření 

pouze vyhláškou není možné. 

Vysvětleno. 

Předmětné ustanovení je v souladu se 

zmocněním. Ust. § 20 odst. 4 školského zákona 

stanoví právo těchto osob na uzpůsobení 

v konkrétních předmětech; u ostatních předmětů 

školský zákon ponechává úpravu na vyhlášce. 

Možnost stanovit uzpůsobení i v jiných 

předmětech pak stanoví § 81 odst. 12 písm. d) 

školského zákona. 
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Zásadní připomínka 

 

 11.2. K § 4 odst. 4:  

Není nám zřejmé, jakou změnu školského zákona promítá 

úprava tohoto paragrafu a proč se tedy nově žákovi umožňuje 

podávat přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce ke 

všem částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu pouze 

u profilové části maturitní zkoušky, u kterých neuspěl nebo 

které nekonal. 

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno.  

Jedná se pouze o leg. tech. Úpravu ustanovení 

v návaznosti na přesun ústní zkoušky a písemné 

práce do profilové části. 

Věta první se vztahuj ke zkouškám obecně. 

Věta druhá se pak vztahuje ke všem zkouškám, 

a to pouze u profilové části. Ve společné části 

již totiž zůstal pouze DT, a proto zde části 

zkoušky již nejsou. 

 

 11.3 K § 14 odst. 1: 

Souhlasíme se záměrem, který je správně popsán v důvodové 

zprávě, nicméně navržená formulace tomuto obsahu 

neodpovídá. Doporučujeme přeformulovat takto: 

Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné 

ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet průměrných 

týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících 

stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu 

činí po dobu vzdělávání nejméně průměrně 4 vyučovací hodiny 

týdně. 

Zásadní připomínka  

 

Akceptováno, upraveno jinak.  
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 11.4 K § 14a odst. 3: 

Doporučujeme jednotné zadání písemné práce z českého   

jazyka a literatury pro všechny obory vzdělání dané školy. 

Domníváme se, že český jazyk a literatura by měl tvořit 

všeobecný základ vzdělání a profilace není v tomto případě 

vhodná. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Vychází ze zákona 284/2020Sb., spektrum 

oboru vzdělán na jedné škole může být velmi 

různorodé, takže by změna nenaplňovala 

záměr školského zákona. 

 

 11.5 Dále máme obecnou připomínku nad rámec novelizačních 

bodů vyhlášky týkající se § 25 odst. 2:  

 

„V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno    

dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda 

zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo 

její části v jiném termínu téhož zkušebního období.“  

 

Pokud nastane situace, že žák z jakýchkoliv důvodů nemůže 

dokončit již započatou zkoušku a nestihne jí vykonat (např. 

vzhledem k přetrvávajícím zdravotním potížím) v jiném 

termínu téhož zkušebního období, termín mu propadne, což není 

úplně spravedlivé vůči žákům, kteří se omluví a ke zkoušce se 

vůbec nedostaví. Těm termín v souladu se školským zákonem 

nepropadá. Doporučujeme zvážit, zda neumožnit i v případě, že 

žák zkoušku nemůže dokončit, aby ji mohl konat v jiném 

zkušebním období. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Žák se může omluvit těsně před začátkem 

konání zkoušky, nicméně přerušení zkoušky 

v jejím průběhu z důvodů na straně žáka by 

znamenalo jeho zvýhodnění. V případě 

zásahu vyšší moci v průběhu zkoušky viz 

úprava § 25 odst. 2. 

Textace druhé věty nevylučuje v případě 

objektivních, prokazatelných a vážných 

důvodů, které se neslučují s možností 

dokončení MZ, např. zlomená noha při 

maturitě z tělocviku, její aplikaci na 

výjimečné případy. 
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12. Hlavní město Praha 

PhDr. Eva Houdová  

12.1 K první větě: 

Doporučujeme slova „č. 232/2018 Sb.“ nahradit slovy 

„vyhlášky č. 232/2018 Sb.“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 12.2 K Části první k bodu 11 (§ 4 odst. 4): 

Doporučujeme navrhovaný bod nahradit bodem, který zní: 

„Ustanovení § 4 odst. 4 zní: „Přihlášku k opravné zkoušce 

nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem zkušebním 

předmětům společné části maturitní zkoušky, u kterých neuspěl 

nebo které nekonal, a k částem zkoušek příslušného zkušebního 

předmětu profilové části maturitní zkoušky, u kterých neuspěl 

nebo které nekonal.“.“. 

Odůvodnění: 

S ohledem na § 4 odst. 2, který mezi povinnými údaji 

uvedenými v přihlášce uvádí mj. „názvy zkušebních předmětů 

povinných zkoušek společné části“, doporučujeme znění § 4 

odst. 4 rozšířit  

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Stávající textace je z pohledu MŠMT 

vyhovující, smyslem úpravy bylo vypustit 

pojem dílčí zkoušky, který již nemá oporu ve 

školském zákoně. Nepovažujeme za vhodné 

přeformulování odstavců v situaci, kdy 

dochází pouze k drobné úpravě. 

 

 12.3 K bodu 12 (§ 4 odst. 8): 

 Není jasné, s čím mají být údaje v přihlášce „v nesouhlasu“. 

Doporučujeme uvedené doplnit nebo specifikovat a slovo 

„nesouhlas“ nahradit slovem „nesoulad“. 

Doporučující připomínka 

 

  Akceptováno.  

 12.4 K bodu 23 (§ 14 odst. 1):  

Doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem „slova“ a slovo 

„nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 
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 12.5 K bodu 32 (§ 22 odst. 2): 

Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 

Odůvodnění: 

V § 22 odst. 2 požadujeme text ponechat v původním znění. 

Vzhledem k tomu, že termíny konání zkoušek společné části a 

profilové části jsou v § 2 odst. 4 stanoveny na období 16. května 

až 10. června, trváme na zachování termínu do 15. května.  Tuto 

nutnost dokládá i znění § 24 odst. 5 věty třetí, v němž je 

stanoveno, že pokud se písemná zkouška, písemná práce a 

praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí 

žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení 

nejpozději v době konání ústních zkoušek. Je nutné zohlednit, 

že žák (maturant) má být před zahájením ústních zkoušek před 

zkušební maturitní komisí seznámen nejen hodnocením 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které byly konány 

před 16. květnem, ale i s hodnocením zkoušek společné části 

(didaktické testy). 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 12.6 K bodu 33 (§ 22 odst. 3): 

Doporučujeme stanovit, jak se převede hodnocení uspěl/neuspěl 

do známky pro účel udělení stipendia pro studium na vysoké 

škole. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Vhodným řešením bude stanovit rozpětí 

(převod) hodnocení společné části na stupně 

prospěchu v Europassu pro potřeby 

zahraničních vysokých škol. Toto bude 

využitelné i pro účel udělení stipendia. 

 12.7 k bodu 36 (§ 24 odst. 1): 

Doporučujeme text doplnit ve smyslu, zda se jedná o termín 

před zahájením první zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky, které byly konány před 16. květnem. 

Odůvodnění: 

V Odůvodnění B Zvláštní část bodu 36 je uvedeno: „Údaje o 

hodnocení musí být do konání první zkoušky profilové zkoušky 

Akceptováno částečně.  

Způsob a kritéria hodnocení zkoušky mají být 

stanovena a schválena maturitní komisí před 

začátkem konání první zkoušky. 
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zveřejněny, a to z důvodu jednoznačnosti a přehlednosti pro 

žáka, školu či přezkumný orgán.“ Doporučujeme do ustanovení 

explicitně uvést, zda se jedná o termín před zahájením první 

zkoušky profilové části maturitní zkoušky, které byly konány 

před 16. květnem.  

Doporučující připomínka 

 

 12.8  

Dále upozorňujeme na skutečnost, že i pro konání zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

2021 platí úprava § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

podle níž ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných 

zkoušek včetně formy a témat těchto zkoušek, které zveřejní 

nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky (viz také § 19 odst. 1). V souladu se zněním 

čl. II bodu 1 (tento článek není v dokumentu „Platné znění 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., … s vyznačením navrhovaných změn 

a doplnění“ uveden) konstatujeme, že je nutné, aby návrh 

vyhlášky byl v účinnosti s dostatečným předstihem přede dnem 

15. října 2020. V bodě 1 je totiž explicitně stanovena povinnost: 

„Skutečnosti podle § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, rozhodné 

pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období 2021 zveřejní ředitel školy nejpozději do 15. 

října 2020.“. 

Doporučující připomínka  

 

Akceptováno. 

 12.9 K bodu 37 (§ 24 odst. 2):  

Doporučujeme slovo „který“ nahradit slovem „které“. 

Doporučující připomínka 

Upraveno jinak. 

Není věta vložená.  
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 12.10 K bodu 45 (k § 26 odst. 2): 

Doporučujeme slovo „písmena“ nahradit slovem „písmen“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 12.11 K bodu 77 (k § 47 odst. 3): 

Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a                      

slova „nahrazuje textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 12.12 K bodu 80 (§ 48 odst. 5): 

Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a     slovo 

„zrušuje“ nahradit slovem „zrušují“. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 12.13 K Části druhé: 

Všechny tiskopisy vysvědčení o maturitní zkoušce, které jsou 

uvedeny v přílohách vyhlášky o dokladech, se ve společné části 

z předmětů nalézá kolonka, cit.: „(zkušební předmět) 

s výsledkem … a procentuálním vyjádřením úspěšnosti…“. 

Doporučujeme toto znění upravit v souladu s výsledkem 

vypořádání zásadních připomínek k Části první.  

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

 

13. Hospodářská 

komora 

Kateřina Kozáková 

Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

 

13.1 Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) vnímá 

předložený dokument jako nesystémové řešení, zejména ve 

vazbě na změnu hodnocení didaktických testů a následující 

veřejné vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT), že výsledkem maturit bude jen hodnocení 

„uspěl/neuspěl“.  

Neakceptováno.  

Nejedná se o maturitní výstup uspěl/neuspěl, 

problematika řešena novelou školského 

zákona. 
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Doporučující připomínka 

 

 13.2 MŠMT by se mělo na základě výsledků důkladné analýzy 

dosavadních výsledků maturitní zkoušky a výstupů odborných 

diskuzí zaměřit na koncept maturitní zkoušky jako takové a 

neřešit pouze hodnocení na výstupu. Je třeba vzít v úvahu 

vybalancování státní a školní části maturity, a to i v souvislosti 

s typem školy a oborovým zaměřením. V případě středních 

odborných škol má školní maturita i důležitý kvalifikační 

charakter, který je obsahem školní, profilové části maturity. 

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno. 

Společná část MZ má ověřit minimální 

znalost, rozhodující bude profilová část MZ, 

jejímž výstupe je známka. 

 13.3 HK ČR navrhuje znovu zvážit a případně přehodnotit ústup 

od centrálně hodnocených maturit, a to v návaznosti i na 

ekonomické dopady, které s sebou přináší neustálé změny 

v systému státní maturity. U státní maturity by se nejprve měl 

řešit problém nastavení samotných katalogů požadavků – co 

mají studenti umět a následovně testů - zda skutečně měří/testují 

to, co je požadováno.  

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Problematika je upravena na zákonné úrovni 

ve školském zákoně. 

 

14. Asociace ředitelů 

gymnázií 

Mgr. Renata Schejbalová 

14.1 K § 4 odst. 8   

navrhujeme znění: Žák obdrží výpis přihlášky…  

 

odůvodnění: z pohledu škol efektivnější a časově méně náročné, 

povinné zasílání výpisu z přihlášky znamená další nárůst 

administrativy. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno jinak.  

Uvedena formulace „škola předá“. Je možné 

předání i elktronicky. 
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 14.2 K § 14  odst. 1   

je nutné vypustit slovo průměrně 

 

odůvodnění: vyjádření týdenního počtu vyučovacích hodin je v 

učebních plánech RVP i ŠVP uváděno v absolutní hodnotě v 

rámci pololetí či školního roku, nejde o zprůměrované hodnoty. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno, upraveno jinak.  

 14.3 K § 14a odst. 4  

výraz o 45 minut nahradit výrazem o jednu třetinu 

 

odůvodnění: o délce trvání práce rozhoduje ředitel školy, pokud 

bude v některých školách stanovena delší doba trvání, mělo by 

navýšení času pro žáky – cizince být vyjádřeno poměrem.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno částečně. 

Zvoleno procentní vyjádření, které odpovídá 

stávajícímu navýšení.  

 

 14.4 K § 14b odst. 2   

v poslední větě slovo je nahradit slovem může být 

 

odůvodnění: jazykové a slohové kompetence jsou dostatečně 

ověřovány v didaktickém testu a písemné práci, u ústní zkoušky 

ponechat na rozhodnutí ředitele, zda jazykové a slohové učivo 

znovu zařadí nebo se zkouška soustředí výlučně na kompetence 

literární. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Předkladatel považuje za rozhodné o MZ 

v ČJL ověřování i kompetencí o jazyce a 

slohou 
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 14.5 K § 22 odst. 1  

zásadně nesouhlasíme s posunem zveřejnění výsledků DT na 

20. května 

 

odůvodnění: pro žáky a školy naprosto nevyhovující změna, 

ústní zkoušky profilové zkoušky mohou být zahájeny od 16. 

května, žáci by měli výsledky znát před zahájením ústních 

zkoušek 

Zásadní připomínka 

 Akceptováno.  

 14.6 K § 22, odst. 3  

zásadně nesouhlasíme s hodnocením uspěl/neuspěl, i nadále 

jednoznačně preferujeme převod výsledků DT na stupeň 

prospěchu podle předem daných celostátních kritérií. 

 

odůvodnění: pro vysoké školy v ČR a zejména v zahraničí je 

vyjádření prospěchu u maturitní zkoušky (navíc centrálně 

zadávané a hodnocené státní části MZ) velmi důležitým 

kritériem při přijímacím řízení, čeští uchazeči o studium v 

zahraničí budou znevýhodněni. 

Zásadní připomínka 

 

Neakceptováno.  

Didaktický test je společné nepodkročitelné 

minimum. Známky mají vycházet primárně 

z profilové části maturitní zkoušky. 

Vhodným řešením bude stanovit rozpětí 

(převod) hodnocení společné části na stupně 

prospěchu v Europassu pro potřeby 

zahraničních vysokých škol.  

 

 

 

 

 

 14.7 K § 24, odst. 1  

způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky schvaluje zkušební 

maturitní komise, a to nejpozději před začátkem konání první ze 

zkoušek profilové části – je nutné explicitně uvést, že se jedná 

o hodnocení ústních zkoušek 

 

odůvodnění: první zkouškou profilové části mohou být PP 

konané v dubnu. Je proto nutné doplnit slovo ústních 

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno. 

Způsob a kritéria hodnocení zkoušky je nutné 

stanovit dříve, než zkoušky začnou. Není 

možné v průběhu zkoušky změnit její způsob 

nebo kritéria. 

Na základě vyjasnění podstaty připomínky 

bylo do § 35 odst. 4 písm. a) doplněno 

pravidlo, že pro jarní zkušební období budou 

členové zkušební maturitní komise ředitelem 

školy jmenovaní alespoň 1 týden před 
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začátkem konání první zkoušky profilové 

části maturitní zkoušky 

 

 

 

 14.814.8 K čl. II – přechodná ustanovení, bod 6  

nutné stanovit termín, do kdy Cermat zpřístupní, např. do 

31.1.2021. 

Zásadní připomínka 

 

 Akceptováno.  

Přechodná ustanovení upravena. 

 14.914.9 K přílohám č. 2 a 3 vyhlášky   

obě přílohy je nutné revidovat tak, aby z nich jasně vyplývalo, 

která uzpůsobení platí pro společnou část a která pro profilovou 

část, kam nově patří PP a ÚZ z jazyků. Dále je nutné poskytnout 

učitelům, kteří budou opravovat PP žáků s PUP zastřešující 

metodiku ze strany MŠMT. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

 K § 14.10 odst. 4  

doporučujeme vypustit 

odůvodnění: pro zkoušky v profilové části není nutné 

Doporučující připomínka 

Akceptováno částečně.  

  

 14.11 K § 19, odst. 3 – doporučujeme vypustit 

odůvodnění: zákon jasně definuje, že profilová zkouška z cizího 

jazyka se koná kombinací písemné práce a ústní zkoušky. 

Doporučující připomínka 

 

 

Akceptováno.  

 

 

 14.12 K § 31, odst. 4 – doporučujeme vypustit, je duplicitní s § 

29, odst. 5 

Doporučující připomínka 

Akceptováno.  

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



32 
 

 

15 CZESHA 

Ing. Jiří Zajíček 

Připomínkové místo uplatnilo stejné připomínky jako Unie 

zaměstnavatelských svazů ČR 

 

 

16. Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

Ing. Jiří Zajíček 

16.1 K § 4   

Připomínkované znění: 

(8) Škola zašle žákovi potvrzený výpis z přihlášky 

z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání 

údajů Centru podle odstavce 5. V případě nesouladu údajů 

uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje 

 

Návrh úpravy: 

(8) Škola zašle elektronicky žákovi potvrzený výpis z přihlášky 

z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání 

údajů Centru podle odstavce 5. V případě nesouladu údajů 

uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje. 

 

Zdůvodnění: 

Je potřeba jednoznačně definovat způsob odeslání. Záměrem je 

odeslat výpis elektronicky z informačního systému Centra, 

nicméně je možný i takový výklad, že škola výpis vytiskne 

a odešle v tištěné podobě. To by znamenalo další administrativ 

u a náklady. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno, upraveno jinak. 

Předáním se rozumí i forma elektronická. 

  16. 2 K § 14 

Připomínkované znění: 

(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné 

ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle 

Akceptováno, upraveno jinak.  

 

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



33 
 

učebního plánu součet týdenních vyučovacích dob v 

jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního 

vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 

vyučovacích hodin průměrně 4 vyučovací hodiny týdně. 

Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných 

předmětů školního vzdělávacího programu. Pokud je obsahem 

zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných 

ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího 

programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.  

 

Návrh úpravy: 

(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo 

jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet 

vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících stanovených 

učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou 

dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny týdně.  

(2) Druhou možností je ponechat stávající právní úpravu s 

limitem minimálně 144 h. 

 

Zdůvodnění: 

Navržená formulace umožňuje rozdílný výklad. Problém činí 

zejména formulace průměrně 4 hodiny týdně. Matematicky to 

znamená, že součet týdenních hodin za 4 ročníky musí být 

minimálně 16  (5 + 3 + 4 + 4)/4 = 4 nebo 4 (1 + 0 + 2 + 1 = 4) ?  

Pokud by platila první možnost, nesplní mnoho škol tuto 

podmínku ani u českého a cizího jazyka. 

Doporučující připomínka 

 

 16.3 K § 14a a 14c Neakceptováno.  

Stanovení délky je kompetenci ředitele školy, 

300 min. je maximální časová dotace po 
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Návrh vyhlášky stanoví minimální časovou dotaci pro 

písemnou práci z českého (110 min.) a cizího (60 min.) jazyka. 

Není zde však stanovena maximální časová dotace.  

Maximální časová dotace na vykonání písemné zkoušky je 

uvedena v §17 (nejdéle 300 min.) Není však jasné, zda lze 

právně chápat písemnou práci jako písemnou zkoušku. Proto 

navrhujeme doplnit do § 14a a 14c také maximální časovou 

dotaci. 

Doporučující připomínka 

 

konání písemné zkoušky, nelze aplikovat na 

písemnou práci. 

 16.4 K § 14d 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s 

rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 

zkoušku. 

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou 

řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 

nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s 

kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je 

součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si 

žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. 

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma.  

 

Návrh úpravy: 

(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s 

rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 16 až 20 

témat, z toho minimálně 15 témat bude všeobecných a 

minimálně 1 téma bude odborné či specifické podle zaměření 

Neakceptováno. 

Témata zkoušek nemohou být polytematická, 

i v rámci monotematických zadání lze 

prověřit více oblastí znalostí. 
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školy. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 

zkoušku. 

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou 

řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 3 

zadání k různým všeobecným tématům a jedno zadání k tématu 

odbornému či specifickému. U oborů vzdělání s kódovým 

označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí 

pracovního listu vždy zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si 

žák vylosuje 1 pracovní list. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejný pracovní list. Počet různých pracovních 

listů musí být minimálně stejný jako počet žáků dané maturitní 

třídy.  

 

Zdůvodnění: 

 

K ústní zkoušce z cizího jazyka jsou žáci připravováni na 

základě Katalogu požadavků, který vychází z RVP a ve kterém 

je 15 všeobecných témat. Ústní zkouška z cizího jazyka ve 

společné části byla nastavena podobně jako u ústní část 

mezinárodních jazykových zkoušek, která zjišťuje úroveň 

komunikace v běžných situacích. A to by mělo zůstat i v situaci, 

kdy bude ústní zkouška z cizího jazyka profilová. Navrhovaným 

pojetím ústní zkoušky bychom se vrátili zase zpět, což by 

nemělo být žádoucí pro tento typ zkoušky. Současná ústní 

zkouška z cizího jazyka má 4 části a každá část ústní zkoušky je 

věnována jinému tématu. A tak to je správně. Ověřování 

znalosti komunikovat v cizím jazyce je něco jiného než 

ověřování znalosti v jiných předmětech. 

Doporučující připomínka 
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 16.5 K §22 odst. 1 

Připomínkované znění: 

(1) Ministerstvo4) zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích 

zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového 

hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový 

přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice 

úspěšnosti. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede 

Centrum v testových sešitech didaktických testů.  

Z pohledu škol nás velmi překvapuje, že bude možné stanovit 

hranici úspěšnosti v po sobě jdoucích letech odlišně. Pokud má 

být didaktický test garancí dosažení minimálních kompetencí k 

získání vzdělání s maturitní zkouškou, měla by tato hranice být 

pevně stanovena zákonem či vyhláškou. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Připomínka nad rámec novely, zveřejňuje se 

každoročně, neboť zveřejnění se vztahuje ke 

školnímu roku. 

 16.6 K §22 odst. 2 

Připomínkované znění: 

(2)  Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky 

didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy 

prostřednictvím informačního systému Centra v jarním 

zkušebním období nejpozději do 15. května 20. května, v 

podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. 

Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je 

ředitel školy zpřístupní žákům. 

 

Navrhované znění: 

2)  Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky 

didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy 

Akceptováno.  
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prostřednictvím informačního systému Centra v jarním 

zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním 

zkušebním období nejpozději do 10. září. Nejpozději následující 

pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní 

žákům. 

 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k možnosti zahájení ústní části maturitních zkoušek 

již 16. května je neakceptovatelné, aby žáci neznali výsledky 

testů před zahájením ústní části zkoušky. 

Doporučující připomínka 

 

 16.7 K §26 odst. 2 

Připomínkované znění: 

(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle 

výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části 

maturitní zkoušky, podle stupnice  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné 

povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen 

stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý 

aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl 

u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky, 

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky, 

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky 

společné části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z 

jiného důvodu nevykonal úspěšně. 

Vysvětleno.  

Písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a cizího 

jazyka byly ze společné části přesunuty do 

profilové části. Formulace v § 24 odst.2 byla 

pro jednoznačnost upravena. Celkové 

hodnocení MZ zahrnuje i zkoušku z českého 

jazyka a literatury a cizího jazyka zvoleného 

ve společné části ve formě PP a ÚZ. 
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Navrhované znění: 

(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle 

výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části 

maturitní zkoušky, podle stupnice  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné 

povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším 

než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr 

hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není 

vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky, 

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky 

maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák 

uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky, 

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky 

maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák 

neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní 

zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal 

úspěšně. 

 

Zdůvodnění: 

Podle původní formulace se do celkového hodnocení maturitní 

zkoušky zahrnují pouze známky ze zkoušek profilové části. Do 

hodnocení a aritmetického průměru se tedy podle této formulace 

nezahrnují známky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

Tyto zkoušky jsou v písemné i ústní části zadávané školou, ale 

podle školského zákona jsou zkouškami společné části (nikoli 

profilové). To je uvedeno i v §24 odst.2, kde je uvedeno, že se 

jedná o zkoušky společné části. Při tomto pojetí by mohl 

teoreticky prospět s vyznamenáním i žák, který by byl hodnocen 

z českého či cizího jazyka stupněm 3, protože by splnil 

podmínku aritmetického průměru do 1,5. 
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Doporučující připomínka 

 

 16.8 Obecná připomínka 

V návrhu novely vyhlášky je poněkud nejasné zařazení 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

Podle školského zákona se jedná o zkoušky společné části, 

přesto je centrálně zadáván pouze didaktický test. O písemné 

práci a ústní zkoušce se hovoří také jako o společné části, ale 

jsou zařazeny do části profilové, a jsou zadávané školou. To je 

poněkud matoucí zejména v části, kde se hovoří o klasifikaci 

profilové části a je zmíněna i část společná. Také v návrhu 

tiskopisu maturitního vysvědčení je klasifikace ústní a písemné 

části uvedena ve zkoušce profilové.   

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno. 

Viz. § 78 odst. 3 a § 79 odst. 5 školského 

zákona. 

 

17. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

Ing.Miloš Rathouský 

17.1 OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

  Vnímáme potřebu novelizace maturitní vyhlášky v návaznosti 

na schválenou novelu školského zákona (č. 284/2020 Sb.), 

která mj. upravila základní principy fungování maturitní 

zkoušky. V této souvislosti konstatujeme, že SP ČR souhlasí 

s redukcí společné části jen na didaktické testy, ale i nadále je 

přesvědčen, že povinnou součástí maturitní zkoušky musí být i 

zkouška z matematiky, bez které není naplněno školní 

„trivium“, což bude mít nepochybně dopad na připravenost 

absolventů pro období zásadních technických změn, 

digitalizace a robotizace.  

Zásadní připomínka 

 

Vysvětleno.  

Nad rámec vyhlášky, otázka matematiky jako 

zkušebního předmětu je stanovena ve 

školském zákoně. 

 17.2 V textu novely vyhlášky vnímáme jako zásadní, že 

upouští od hodnocení didaktických testů známkou, kterou 

nahrazuje binárním hodnocením „prospěl/neprospěl“ a 

Neakceptováno.  

Záměrem je, že didaktické testy budou   

ověřovat minimální úroveň znalostí, kterou 
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procentuálním vyjádřením žákovy úspěšnosti v testu. 

Konstatujeme, že zásadně NESOUHLASÍME s tím, aby bylo 

hodnocení žáka redukováno jen na „prospěl/neprospěl“ a pro 

případ, že by vyhláška doznala změn v rámci legislativního 

procesu, trváme na tom, aby součástí hodnocení didaktických 

testů nadále zůstala i kvantifikace úspěšnosti žáka, ať již ve 

formě známky, nebo procentního vyjádření. Tako 

kvantifikace je nezbytná nejen pro objektivní hodnocení žáka, 

ale i pro účely přijímacího řízení na vysoké školy, příp. vyšší 

odborné školy. V případě didaktického testu z matematiky je 

to navíc jediná hodnota úspěšnosti žáka, protože v profilové 

části nemá matematika předepsánu žádnou další povinnou 

dílčí zkoušku.  

Zásadní připomínka 

 

maturant musí k získání stupně vzdělání 

s maturitní zkouškou zvládnout a testem 

doložit. Proto hodnocení didaktických testů 

bude probíhat na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. 

didaktické testy budou vypovídat, zda žák 

dosáhl centrálně stanovené hranice 

úspěšnosti.  Profilová část pak bude 

hodnocena standardně stupni prospěchu. 

 

 17.3 Dále upozorňujeme, že vzhledem k pokroku v digitální 

technice a komunikaci je již nejvyšší čas vyměnit fyzickou 

distribuci testových zadání za online zadávání a vyplňování 

testů v chráněném digitálním prostředí. 

Zásadní připomínka 

 

Neakceptováno. 

Nad rámec návrhu vyhlášky.  

 17.4 V § 2, odst. 3 a 4 doporučujeme posunout termíny konání 

zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky o 14 

dnů dříve. Návazně upravit i další související termíny. 

 

Zdůvodnění: Aby mohly v odborných školách s obory M/L a H 

proběhnout všechny zkoušky maturitní i závěrečné, je nutno 

zahájit toto období řádově o 2 týdny dříve.  

Doporučující připomínka 

Neakceptováno.  

Předkladatel považuje za nutné dát školám 

dostatek času k naplnění kurikula posledního 

ročníku vzdělávání. 
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 17.5 V § 4, odst. 1 navrhujeme na závěr doplnit větu „Volbu ze 

dvou povinných předmětů společné části maturitní zkoušky 

a volitelných a nepovinných předmětů profilové části 

nahlásí žák řediteli školy nejpozději do 30. května 

předcházejícího školního roku.“. 

 

Zdůvodnění: Pro plánování volitelných předmětů/seminářů 

v závěrečném roce studia je nutné, aby ředitelé škol měly 

přehled o volbě žáků ještě před koncem předcházejícího 

školního roku a mohli připravit odpovídající organizaci výuky 

(úvazky, rozvrhy). 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Nelze upřednostnit organizační záležitosti 

školy nad právo žáka vybrat předmět dle svých 

zájmů. (Kritéria se zveřejňují 7 měsíců před 

konáním zkoušky.) 

 

 

 17.6 § 14a, odst. 1 - doporučujeme úpravu textu takto: 

"Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí 

vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 

slov; písemná práce trvá 110 minut.". 

 

Zdůvodnění: S ohledem na zajištění rovného přístupu žáků ke 

vzdělávání doporučujeme, aby bylo ve vyhlášce stanoveno, že 

písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 

trvá 110 minut bez započítání času na volbu zadání, jak je 

uvedeno ve stávající právní úpravě společné části. V případě 

různě dlouhého času na volbu zadání, by doba trvání písemné 

práce mohla být u žáků totožného oboru vzdělání u různých 

středních škol a různých zřizovatelů nedůvodně rozdílně 

dlouhá. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Jedná se o reflektování změn daných novelou 

školského zákona, která přesunula ústní 

zkoušky a písemné práce z českého jazyka a 

literatury do gesce škol z důvodu jejich 

navázání na kurikulum školy.  

Rozdíly v obsahu zkoušky lze proto 

předpokládat.  

 

 

 17.7 § 14c, odst. 1 - doporučujeme úpravu textu takto: 

"Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření 

Neakceptováno.   

Jedná se o reflektování změn daných novelou 

školského zákona, která přesunula ústní 
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souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 

200 slov; písemná práce trvá 60 minut.". 
 

Zdůvodnění: S ohledem na zajištění rovného přístupu žáků ke 

vzdělávání doporučujeme, aby bylo ve vyhlášce stanoveno, že 

písemná práce z cizího jazyka trvá 60 minut bez započítání času 

na volbu zadání, jak je uvedeno ve stávající právní úpravě 

společné části. V případě různě dlouhého času na volbu zadání, 

by doba trvání písemné práce mohla být u žáků totožného oboru 

vzdělání u různých středních škol a různých zřizovatelů 

nedůvodně rozdílně dlouhá. 

Doporučující připomínka 

 

zkoušky a písemné práce z českého jazyka a 

literatury do gesce škol z důvodu jejich 

navázání na kurikulum školy. Rozdíly v obsahu 

zkoušky lze proto předpokládat.  

 

 

 

 17.8 V § 15, odst. 2 na závěr vložit větu: „Maturitní práce 

musí splňovat obecné požadavky na odborné práce, 

zejména obsahovat bibliografické citace podle ČSN ISO 

690.“ 
 

Zdůvodnění: Maturant by měl mít povědomí o správné práci s 

autorskými právy k dílům, z nichž čerpá. Požadavek na citace 

ve vyhlášce podpoří vedoucí i oponenty k tomu, aby vyžadovali 

dodržování odpovídajících pravidel a norem. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Není předmětem novely. Maturitní práce je 

v gesci škol, je součástí kritérií. 

 

 

 17.9 V § 24, odst. 2 doporučujeme upravit větu třetí takto: „V 

případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, 

který žák konal ve společné části maturitní zkoušky, tvoří 

hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % 

celkového hodnocení zkušebního předmětu.“   

 

Akceptováno.  
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Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že jde o pravidlo pro hodnocení 

v profilové části, je podmínka volby ve společné části 

nadbytečná. 

Doporučující připomínka 

 

 17.10 V rámci § 36, odst. 2, věta třetí (a v návaznosti na § 35) 

doporučujeme jednoznačně dodefinovat postavení osoby 

"učitele pověřeného ředitelem školy hodnocením písemné 

zkoušky a písemné práce" vůči členům zkušební maturitní 

komise. 

 

Zdůvodnění: Pokud hodnocení písemné zkoušky a písemné 

práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel, pověřený 

hodnocením této zkoušky ředitelem školy, pak z návrhu 

vyhlášky není zřejmé, jaké je postavení této osoby vůči členům 

maturitní komise. Tedy zdali může být zároveň také členem 

zkušební maturitní komise (konkrétně jakým), popř. zdali tato 

funkce může být sloučena, jako tomu je např. v případě 

vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 

18. ČMKOS 

JUDr. Petr Šulc 

18.1 Provoz školy kolem maturit velmi komplikuje provádění 

změn k 1. 10. a 1. 11., pokud mají platit už v tomto školním 

roce. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Platnost vyhlášky je vázána na platnost 

zákona. 

 

 18.2 Pokud jde o navržené hodnocení didaktických textů, má to 

jistou logiku a lze rozumět předloženému odůvodnění. Zároveň 

ale nelze přehlédnout názory, že úroveň připravenosti žáků opět 

trochu klesne. Dostával-li žák z didaktického testu známku, 

která tvořila 1/3 jeho celkového hodnocení z daného předmětu 

(v ČJ), byl motivován k tomu, aby se na test co nejlépe připravil. 

Vysvětleno. 

Záměrem je, že didaktické testy budou   

ověřovat minimální úroveň znalostí, kterou 

maturant musí k získání stupně vzdělání 

s maturitní zkouškou zvládnout a testem 

doložit. Proto hodnocení didaktických testů 
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Toto především u gymnaziálních žáků odpadne. Proč se žáci 

mají snažit, když u testu prospějí tak jako tak, a i když dosáhnou 

minimálního počtu bodů, nijak to neovlivní jejich celkovou 

známku z předmětu. 

Doporučující připomínka 

 

bude probíhat na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. 

didaktické testy budou vypovídat, zda žák 

dosáhl centrálně stanovené hranice úspěšnosti.  

Profilová část pak bude hodnocena standardně 

stupni prospěchu. 

 

 

 18.3 Slohové práce z ČJ jistě zvládnou opravit učitelé na 

školách, ale je pro ně třeba připravit jednotnou metodiku. V celé 

maturitě jde přece o srovnatelnost mezi školami, proč by se 

jinak celá nová maturita dělala? Zbrklé opravování na školách 

ještě v tomto školním roce ale k této srovnatelnosti nepovede. 

Navíc je třeba nepřehlížet realitu, že objektivita hodnocení se 

sníží, budou-li slohové práce opravovat svým studentům 

vyučující dané školy. Ovlivnění se prostě nevyhnou. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Jedná se o reflektování změn daných novelou 

školského zákona, která přesunula ústní 

zkoušky a písemné práce z českého jazyka a 

literatury do gesce škol z důvodu jejich 

navázání na kurikulum školy. Metodiku nelze 

stanovit vzhledem k šíři spektra vyučovaných 

oborů dle RVP a ŠVP. 

 18.4 Je třeba, aby nové úkoly, kterým budou muset učitelé 

dostát v souvislosti s maturitními zkouškami, byly rovněž 

patřičně finančně kompenzovány. O tom se návrh nezmiňuje. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno.  

Hodnocení učitelů není předmětem vyhlášky. 

 18.5 Jakékoliv vypouštění zkoušené látky z maturitní zkoušky 

je nutné pečlivě vážit, dělat takřka revoluční změny v době 

„poškozeného školství“ lze považovat za nepatřičné. Maturitní 

zkouška nepotřebuje změny tak nutně a už vůbec ne tak rychle. 

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno.  

Vyhláška nevypouští z maturitní zkoušky 

žádnou učební látku, obsah učiva je 

garantován   RVP. 

 18.6 § 1 písm. a) 

Ve znění je uvedeno, co se rozumí hranicí úspěšnosti: Mimo 

jiné se uvádí, že hranicí úspěšnosti je i nejnižší možné slovní 

hodnocení, kterého musí žák dosáhnout, aby zkoušku vykonal 

Akceptováno. 
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úspěšně. Na rozdíl od kvantitativního (např. bodového) 

hodnocení může vzniknout problém, jak slovně vyjádřit, co je 

„nejnižší možné“. Doporučujeme zvážit možnost změny, 

například. tak, že jde o bodové, procentuální hodnocení nebo 

slovní hodnocení, které jednoznačně vyjádří, že ještě bylo 

dosaženo hranice úspěšnosti. 

Doporučující připomínka 

 

 18.7 § 24 odst. 1 

Začátek poslední věty doporučujeme formulovat tak, že „ředitel 

školy zveřejní informace o schváleném hodnocení podle věty 

druhé…“. 

Zkušební komise schvaluje hodnocení navržené ředitelem 

školy, a ne informaci o hodnocení. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

19. ČMOS PPŠ 

 

19.1 Stejné připomínky jako ČMKOS 
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