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V. 

 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení k vyhlášce, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve 

kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou  – obory L0 + H  

Připomínkové místo Závažnost 

připomínky 

Znění připomínky Návrh vypořádání Výsledek 

vypořádání 

Úřad vlády 

JUDr. Dominik 

Králik, LL.M. EUR. 

et Ph.D.                         

 

 Bez připomínek 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 

unii, v platném znění. 

 

--- 

 

Ministerstvo financí 

Ing. Hana Tůmová, 

tel. 257 042 236, e-

mail: 

Hana.Tumova@mfcr

.cz 

 

doporučující 1. S ohledem na navržené datum účinnosti předložené 

vyhlášky již k 1. lednu 2021 a následný termín pro 

odevzdání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. března 

2021, je podle našeho názoru nezbytné, aby veřejnost byla 

včas dostatečně informována, že žákům vybraných 

maturitních oborů bude umožněno vykonat na konci 

3. ročníku závěrečnou zkoušku příslušného tříletého 

oboru středního vzdělání s výučním listem, tzn. aby 

zejména střední školy na svých webových stránkách 

(Dnech otevřených dveří) co nejdříve informovaly 

o možnosti uvést na přihlášce ke studiu u oboru vzdělání 

s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním 

listem.  

 

Akceptováno. 

Změny předpisu se to netýká, 

bude uspíšen legislativní 

proces. V případě potřeby je 

možné využít pokračujícího 

pokusného ověřování pro 

tento školní rok. 

 

  2. Navrhujeme zvážit možnost dodatečného přihlášení 

k získání výučního listu i pro stávající žáky daných oborů. 

 

Neakceptováno. 

Poznámka není úplně jasná, 

studium je možné absolvovat 

jen v těch dvojicích oborů 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 
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vzdělání, které jsou uvedeny 

v novele nařízení vlády č. 

354/2020 Sb. 

místem vysloven 

souhlas.  

 

  3. K úvodní větě návrhu vyhlášky: 

Z úvodní věty je třeba vypustit zákon č. 242/2008 Sb., 

zákon č. 49/2009 Sb., zákon č. 472/2011 Sb., zákon č. 

370/2012 Sb. a zákon č. 101/2017 Sb. vzhledem k tomu, 

že tyto právní předpisy nenovelizují zmocňovací 

ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 

Akceptováno.  

MMR doporučující V článku I novelizačním bodě 4 však doporučujeme provést 

kontrolu umístění odkazu na poznámku pod čarou č. 12, neboť 

se domníváme, že odkaz by měl následovat za slovem 

„zkouškou“, což je v souladu i s platným zněním s vyznačením 

navrhovaných změn. 

Akceptováno.  

MPO 

Ing. Anna Juřicová, 

Ph.D. 

doporučující K návrhu vyhlášky: 

1. V úvodní větě vyhlášky doporučujeme slova „§ 64 a § 71“ 

nahradit slovy „§ 64 a 71“ a výčet uváděných novel upravit 

tak, aby odpovídal čl. 65 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády.  

2. K části první, novelizačnímu bodu 4 – doporučujeme 

vyjasnit, zda má text nového § 17a znít tak, jak uvedeno 

v návrhu vyhlášky, nebo tak, jak uvedeno v platném znění 

(jedná se o odlišné umístění odkazu na poznámku pod 

čarou č. 12). 

3. K části třetí a čtvrté – navrhujeme zvážit, zda je nezbytné 

v textu uvádět slovo „doplňující“ před slova „obor 

vzdělání“. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.   

Výraz doplňující je uveden u 

těchto oborů vzdělání 

v tabulce D6 v novele 

nařízení vlády č. 354/2020 

Sb. a jeho použití pomáhá 

identifikaci dotčených oborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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  K odůvodnění: 

4. K obecné části – členění této části doporučujeme uvést 

do souladu s čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  

5. K obecné části, bod V. – máme za to, že navrhovaná změna 

vyhlášek má dopad na podnikatelské prostředí v ČR, neboť 

souvisí s umožněním získat i výuční list žákům studujícím 

v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to i 

těm, kteří se rozhodnou maturitní zkoušku nekonat nebo ji 

nevykonají úspěšně. Tato možnost jim zajistí uplatnění 

v oboru a umožní jim mimo jiné vstup do živnostenského 

podnikání. Doporučujeme tuto skutečnost promítnout do 

odůvodnění návrhu vyhlášky.   

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

Tato okolnost je do 

odůvodnění doplněna.  

 

  K platnému znění: 

6. Vzhledem k tomu, že obsahem platného znění není text 

jednotlivých vyhlášek, ale pouze jejich vybraných částí, 

doporučujeme nadpisy nad jednotlivými měněnými 

vyhláškami označit jako „Platné znění vybraných částí 

vyhlášky č. … s vyznačením navrhovaných změn“. 

Text platného znění doporučujeme sladit s textem návrhu 

vyhlášky.   

 

Akceptováno. 

 

 

MZE 

Aneta Vrbová, tel. 

221 814 513, 

aneta.vrbova@ 

mze.cz 

doporučující 1) V souvislosti s řešenou problematikou si nad rámec 

předloženého návrhu dovolujeme upozornit, že v rámci příští 

novelizace nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, by bylo vhodné mezi obory vzdělání, ve kterých 

lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, doplnit zemědělský obor 41- 43 L/01 

Chovatel cizokrajných zvířat.  

 

2) Legislativně-technické připomínky: 

V platném znění vyhlášky č. 13/2005 Sb. je v § 2 odst. 8 a v § 

2b odst. 2 chybně uveden text „s maturitní zkoušku“ namísto 

textu „s maturitní zkouškou“.  

 

Akceptováno. 

Bereme na vědomí návrh 

MZe – zařazení nových 

oborů vzdělání je ale možné 

na základě novelizace NV č. 

211/2010 Sb. 

 

 

 

Akceptováno.  

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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V návrhu vyhlášky v části první je v § 17a chybně uveden 

odkaz na poznámku pod čarou č. 12 za slovy „vzdělávacích 

programů“ namísto jeho vložení za slova „s maturitní 

zkouškou“.  

MHMP doporučující 
K úvodní části doporučujeme slova „ve znění zákona č. 

179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 

Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona 

č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 

Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „ve znění 

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 

178/2016 Sb. Sb.“. 

 

Akceptováno. 

 

Pardubický kraj 

Mgr. Petra 

Pospíšilová, tel. č. 

466 026 529, email: 

petra.pospisilova@pa

rdubickykraj.cz 

zásadní k § 17a vyhlášky č. 13/2005 Sb. 

Navrhované změny: 

Při zařazení povinného obsahu RVP oboru vzdělání kategorie 

L/0 i H budou mít žáci mnohem nižší hodinovou dotaci 

odborného výcviku v porovnání se studiem pouze stejného 

oboru vzdělání kategorie H. 

 

 

k vyhlášce č. 47/2005 Sb. (není novelizována) 

Z uvedené vyhlášky nevyplývá, zda je žák oboru vzdělání 

kategorie L/0 + H povinen přihlásit se po ukončení 3. 

ročníku k závěrečné zkoušce. 

 

 

 

 

Neakceptováno.   

Několikaletým pokusným 

ověřováním bylo ověřeno, že 

je možné odborný výcvik 

provést v rámci posílené 

hodinové dotace v oboru L0. 

 

 

Neakceptováno.   

Skutečnost, že se po 3. 

ročníku koná závěrečná 

zkouška je dána např. § 58 

školského zákona o délce 

vzdělávání v    oboru 

s výučním listem (kat. H), 

tedy ustanovením školského 

zákona a příslušným 

rámcovým a školním 

vzdělávacím programem. 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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Hospodářská 

komora ČR 

zásadní Připomínka k Části první bodu 3 – novému § 4a 

Požadujeme doplnit nově navržený § 4a o další odstavec, který 

zavede a upraví možnost, aby při neúspěšném konání 

závěrečné zkoušky ji bylo možné konat (v případě, že žák 

pokračuje v maturitním studiu), nejenom po 3. ročníku, 

ale i v dalších termínech, (únor 4. ročníku nebo červen 4. 

ročníku), a to aniž by žák musel přestat být žákem školy (vizte 

§ 75 z. č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Odůvodnění:  

Pokud by žák následovně neuspěl u maturitní zkoušky, 

možností konat závěrečnou zkoušku v průběhu 4. ročníku, 

mohl by získat alespoň nějaký výstup tím, že by vykonal ať už 

před nebo po maturitní zkoušce závěrečnou zkoušku a mohl 

by nastoupit do zaměstnání jako kvalifikovaná pracovní síla. 

Možnost vykonání závěrečné zkoušky ve 4. ročníku bude více 

motivovat žáky k jejich přípravě na maturitní zkoušku. 

 

Vysvětleno. 

Žák sice po neúspěšném 

vykonání závěrečné zkoušky 

nepřestává být žákem školy, 

ale přestává být žákem 

učebního oboru vzdělání 

(tedy analogická situace jako 

v případě podle § 75 

školského zákona, kdy by 

studoval pouze učební obor a 

„přestal být žákem školy“, ve 

které studuje tento obor). Žák 

bude moci konat opravný 

nebo náhradní termín 

závěrečné zkoušky např. 

hned v září následujícího 

školního roku (tedy i když 

bude žákem 4. ročníku L0 

oboru). Na žáka (či bývalého 

žáka) se tedy vztahuje jak 

ust. § 75 školského zákona (a 

tedy např. povinnost se řádně 

omluvit), tak i vyhláška č. 

47/2005 Sb. a tedy pravidla 

pro stanovení náhradního či 

opravného termínu.  

 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

RNDr. Jana 

Marková, e-mail: 

markova@ssposbrno.

cz, tel: 723 612 036 

 

zásadní 1. K V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci 

školního roku 

Připomínkované znění: 

V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku, ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb., se na konci odstavce 

1 doplňuje věta „Žákům třetího ročníku oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává vysvědčení v 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Podle § 51 odst. 1 školského 

zákona platí, že "Každé 

pololetí se vydává žákovi 

vysvědčení; za první pololetí 

 

 

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXLERGP7)

mailto:markova@ssposbrno.cz
mailto:markova@ssposbrno.cz


6 
 

Dr. Jan Zikeš e-mail: 

zikes@kzps.cz tel: 

222 324 985 

 

posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením 

ústních zkoušek závěrečné zkoušky.“ 

Navrhované znění: 

V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku, ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb., se na konci odstavce 

1 doplňuje věta „Žákům třetího ročníku oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává výpis 

z vysvědčení před zahájením závěrečných zkoušek a 

vysvědčení v posledním dnu období školního vyučování. 

Výpis z vysvědčení obsahuje hodnocení prospěchu žáků a 

celkové hodnocení prospěchu. Výpis z vysvědčení neobsahuje 

hodnocení chování, omluvenou a neomluvenou absenci žáků. 

Zdůvodnění: 

Ve stávajícím pokusném ověřování je stanoveno: „Hodnocení 

žáků bude dokončeno před zahájením závěrečných zkoušek v 

období od 31. května do 15. června a žákům bude vydán výpis 

z vysvědčení.“ Toto znění vyplývá z požadavků škol v rámci 

pokusného ověřování modelu L+H a vychází z požadavku pro 

konání závěrečné zkoušky.  

Původní navrhované řešení je z pohledu škol zapojených do 

pokusného ověřování problematické zejména s ohledem na to, 

že „úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky nepřestávají být 

žáci žáky školy“ a i pro ně končí období školního vyučování 

žákům 3. ročníků ve stejný den jako žákům 1. a 2. ročníků. 

Proto navrhujeme termín předání vysvědčení za 3. ročník 

posunout až na poslední vyučovací den období školního 

vyučování a současně žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou 

zkoušku, také výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Praktické možné negativní dopady řešení termínu předávání 

vysvědčení: 

lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení." 

Tedy výpis z vysvědčení lze 

vydat pouze v pololetí. 

 

K závěrečné zkoušce může 

jít žák pouze tehdy, pokud 

úspěšně ukončil poslední 

ročník (v našem případě tedy 

nutné vykládat jako třetí 

ročník) vzdělávání. Pokud 

žák úspěšně ukončil ročník, 

pak má uzavřenou klasifikaci 

a není důvod vydávat stejný 

doklad ještě jednou na konci 

června. 

 

O konkrétním termínu 

konání závěrečných zkoušek 

rozhoduje ředitel školy, 

vyhláška pouze stanoví, že se 

musí konat v měsíci červnu. 

Závěrečné zkoušky je tak 

možné konat později než 

prvních 14 dnů v červnu. 

místem vysloven 

souhlas.  
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1) Předávání vysvědčení v termínu před zahájením ústních 

zkoušek (tak, jak je tomu v návrhu této vyhlášky) - termín 

předávání vysvědčení může být již např. cca v polovině 

června nebo i dříve, kdy začínají ústní ZZ. V tomto případě 

hrozí nebezpečí, že žáci již budou mít vysvědčení nebo 

(podle současného stavu v rámci pokusného ověřování) 

mají výpisy včetně absence a do konce školního roku již 

do školy nebudou docházet i když nepřestávají být žáky 

školy a následně pokračují do 4. ročníku včetně případů, 

kdy neúspěšně vykonají ZZ. Školy nemají možnost pak ani 

vyžadovat jejich přítomnost a účast na vyučování včetně 

omlouvání absence, i když jsou nadále žáky školy a mají 

povinnost do školy docházet („mají již vysvědčení nebo 

výpis včetně absence a už se jim vlastně nemůže nic stát, i 

když do školy chodit nebudou“). 

Z výše uvedených důvodů je tedy třeba dořešit a nastavit 

pravidla pro povinnost docházky do školy až do konce období 

školního vyučování včetně řešení absence po vykonání 

závěrečné zkoušky – navrhujeme řešit výpisem z vysvědčení 

obsahujícím pouze hodnocení prospěchu jako podmínka pro 

konání ZZ (písemné, praktické, ústní) před konáním písemné 

části ZZ a ponechat termín předání vysvědčení na poslední den 

školního vyučování stejně jako ostatní ročníky a zohledňující 

na vysvědčení také případnou absenci a hodnocení chování po 

termínu konání závěrečné zkoušky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 zásadní Přechodná ustanovení 

V návrhu vyhlášky nejsou uvedena přechodná ustanovení. 

Navrhujeme vložit část Přechodná ustanovení, v návaznosti na 

vložení části páté přečíslovat i část šestou Účinnost, Čl. VI. 

Navrhované znění: 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Čl. V 
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Obory vzdělání zařazené do pokusného ověřování postupují 

podle stávajícího „Vyhlášení pokusného ověřování 

organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 

dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 

vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných 

rámcových vzdělávacích programů oborů středního 

vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve 

vybraných středních školách,“ není-li zde stanoveno jinak. 

Zdůvodnění: 

 

Ve vyhlášce je třeba jednoznačně definovat, že v případě 

oborů vzdělání zařazené do pokusného ověřování postupují 

školy podle stávajícího „Vyhlášení pokusného ověřování 

organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 

dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 

vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 

vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 

stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních 

školách,“ není-li“ zde stanoveno jinak (uvádění oborů na 

vysvědčeních, předávání výpisu z vysvědčení včetně jeho 

obsahu, předávání vysvědčení apod. může platit již nyní, 

nebrání-li tomu legislativní proces). 

 

 

Školy by měly srozumitelným způsobem a jednoznačně vědět, 

podle čeho mají postupovat, a to ve vyhlášce i stanovit, aby 

nedocházelo k nedorozumění a nejednotnému postupu při 

předávání výpisů z vysvědčení, vysvědčení apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Novelou NV č. 354/2020 Sb. 

byly zavedeny dvojice oborů 

L0+H s účinností od školního 

roku 2021/2022. Ve školním 

roce 2020/2021 je možné 

tento způsob vzdělávání 

uskutečňovat v dobíhajícím 

pokusném ověřování.  Bude 

vysvětleno v metodickém 

pokynu. 

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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 doporučující 3. Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání 

Čl. III 

V § 1 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o 

vzdělání, ve znění vyhlášky č. 300/2018 Sb., se doplňuje 

odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 

 

„(5) Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 

zkouškou5) uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i 

doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

Doporučující připomínka: Je nutné provést úpravu 

formulářů vysvědčení tak, aby bylo možno uvést oba 

obory vzdělání (dva řádky – nemusí vždy stačit pouze jeden 

řádek) včetně názvů ŠVP a zaměření u obou oborů vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak.  

Ve smyslu připomínky bude 

vydán metodický návod 

s návodem na vyplnění 

formulářů. 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

RNDr. Jana Marková 

e-mail: 

markova@ssposbrno.

cz,   

tel. 723612036 

zásadní K V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku 

Připomínkované znění: 

V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku, ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb., se na konci odstavce 

1 doplňuje věta „Žákům třetího ročníku oborů vzdělání 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává vysvědčení v 

posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením 

ústních zkoušek závěrečné zkoušky.“ 

Navrhované znění: 

V § 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku, ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb., se na konci odstavce 

1 doplňuje věta „Žákům třetího ročníku oborů vzdělání 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Podle § 51 odst. 1 školského 

zákona platí, že "Každé 

pololetí se vydává žákovi 

vysvědčení; za první pololetí 

lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení." 

Tedy výpis z vysvědčení lze 

vydat pouze v pololetí. 

 

K závěrečné zkoušce může 

jít žák pouze tehdy, pokud 

úspěšně ukončil poslední 

 

 

 

 

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává výpis 

z vysvědčení před zahájením závěrečných zkoušek a 

vysvědčení v posledním dnu období školního vyučování. 

Výpis z vysvědčení obsahuje hodnocení prospěchu žáků a 

celkové hodnocení prospěchu. Výpis z vysvědčení neobsahuje 

hodnocení chování, omluvenou a neomluvenou absenci žáků. 

Zdůvodnění: 

Ve stávajícím pokusném ověřování je stanoveno: „Hodnocení 

žáků bude dokončeno před zahájením závěrečných zkoušek v 

období od 31. května do 15. června a žákům bude vydán výpis 

z vysvědčení.“ Toto znění vyplývá z požadavků škol v rámci 

pokusného ověřování modelu L+H a vychází z požadavku pro 

konání závěrečné zkoušky.  

 

Původní navrhované řešení je z pohledu škol zapojených do 

pokusného ověřování problematické zejména s ohledem na to, 

že „úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky nepřestávají být 

žáci žáky školy“ a i pro ně končí období školního vyučování 

žákům 3. ročníků ve stejný den jako žákům 1. a 2. ročníků. 

Proto navrhujeme termín předání vysvědčení za 3. ročník 

posunout až na poslední vyučovací den období školního 

vyučování a současně žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou 

zkoušku, také výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

Praktické možné negativní dopady řešení termínu předávání 

vysvědčení: 

 

2) Předávání vysvědčení v termínu před zahájením 

ústních zkoušek (tak, jak je tomu v návrhu této 

vyhlášky) - termín předávání vysvědčení může být již 

např. cca v polovině června nebo i dříve, kdy začínají 

ústní ZZ. V tomto případě hrozí nebezpečí, že žáci již 

ročník (v našem případě tedy 

nutné vykládat jako třetí 

ročník) vzdělávání. Pokud 

žák úspěšně ukončil ročník, 

pak má uzavřenou klasifikaci 

a není důvod vydávat stejný 

doklad ještě jednou na konci 

června. 

 

O konkrétním termínu 

konání závěrečných zkoušek 

rozhoduje ředitel školy, 

vyhláška pouze stanoví, že se 

musí konat v měsíci červnu. 

Závěrečné zkoušky je tak 

možné konat později než 

prvních 14 dnů v červnu. 
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budou mít vysvědčení nebo (podle současného stavu 

v rámci pokusného ověřování) mají výpisy včetně 

absence a do konce školního roku již do školy 

nebudou docházet i když nepřestávají být žáky školy 

a následně pokračují do 4. ročníku včetně případů, kdy 

neúspěšně vykonají ZZ. Školy nemají možnost pak ani 

vyžadovat jejich přítomnost a účast na vyučování 

včetně omlouvání absence, i když jsou nadále žáky 

školy a mají povinnost do školy docházet („mají již 

vysvědčení nebo výpis včetně absence a už se jim 

vlastně nemůže nic stát, i když do školy chodit 

nebudou“). 

3) Z výše uvedených důvodů je tedy třeba dořešit a 

nastavit pravidla pro povinnost docházky do školy až 

do konce období školního vyučování včetně řešení 

absence po vykonání závěrečné zkoušky – 

navrhujeme řešit výpisem z vysvědčení obsahujícím 

pouze hodnocení prospěchu jako podmínka pro 

konání ZZ (písemné, praktické, ústní) před konáním 

písemné části ZZ a ponechat termín předání 

vysvědčení na poslední den školního vyučování stejně 

jako ostatní ročníky a zohledňující na vysvědčení také 

případnou absenci a hodnocení chování po termínu 

konání závěrečné zkoušky. 

Tato připomínka je zásadní 

 

 zásadní Přechodná ustanovení 

V návrhu vyhlášky nejsou uvedena přechodná ustanovení. 

Navrhujeme vložit část Přechodná ustanovení, v návaznosti na 

vložení části páté přečíslovat i část šestou Účinnost, Čl. VI. 

Navrhované znění: 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Čl. V 
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Obory vzdělání zařazené do pokusného ověřování postupují 

podle stávajícího „Vyhlášení pokusného ověřování 

organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 

dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 

vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných 

rámcových vzdělávacích programů oborů středního 

vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve 

vybraných středních školách,“ není-li zde stanoveno jinak. 

Zdůvodnění: 

 

Ve vyhlášce je třeba jednoznačně definovat, že v případě 

oborů vzdělání zařazené do pokusného ověřování postupují 

školy podle stávajícího „Vyhlášení pokusného ověřování 

organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 

dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního 

vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 

vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 

stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních 

školách,“ není-li“ zde stanoveno jinak (uvádění oborů na 

vysvědčeních, předávání výpisu z vysvědčení včetně jeho 

obsahu, předávání vysvědčení apod. může platit již nyní, 

nebrání-li tomu legislativní proces). 

 

Školy by měly srozumitelným způsobem a jednoznačně vědět, 

podle čeho mají postupovat, a to ve vyhlášce i stanovit, aby 

nedocházelo k nedorozumění a nejednotnému postupu při 

předávání výpisů z vysvědčení, vysvědčení apod. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Novelou NV č. 354/2020 Sb. 

byly zavedeny dvojice oborů 

L0+H s účinností od školního 

roku 2021/2022. Ve školním 

roce 2020/2021 je možné 

tento způsob vzdělávání 

uskutečňovat v dobíhajícím 

pokusném ověřování.  Bude 

vysvětleno v metodickém 

pokynu. 

 

 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  

 

 doporučující Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání 

Čl. III 

V § 1 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o 

vzdělání, ve znění vyhlášky č. 300/2018 Sb., se doplňuje 

odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 
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„(5) Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 

zkouškou5) uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i 

doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

 

Doporučující připomínka: Je nutné provést úpravu formulářů 

vysvědčení tak, aby bylo možno uvést oba obory vzdělání 

(dva řádky – nemusí vždy stačit pouze jeden řádek) včetně 

názvů ŠVP a zaměření u obou oborů vzdělání 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Ve smyslu připomínky bude 

vydán metodický návod. 

ČMKOS 

JUDr. Petr Šulc, 

právní a sociálně-

ekonomické oddělení 

ČMKOS, tel.: 

733 619 154, e-mail: 

pravni@cmkos.cz 

zásadní 
K vyhlášce č. 13/2005 Sb. 

1.1. Požadujeme dát možnost konání závěrečné zkoušky i 

v dalších termínech, nejenom po 3. ročníku. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno.   

Skutečnost, že se po 3. 

ročníku koná závěrečná 

zkouška je dána např. § 58 

školského zákona o délce 

vzdělávání v    oboru 

s výučním listem (kat. H), 

tedy ustanovením školského 

zákona příslušným školním 

vzdělávacím programem. 

 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  

 

 zásadní 
1.2. Bylo by nutné provést úpravu maturitní zkoušky a 

přizpůsobit ji pro obory L 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 

Úprava konání maturitní 

zkoušky je jednotná pro 

všechny obory s maturitní 

zkouškou. Změna by musela 

být provedena na úrovni 

školského zákona. 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  

 

  

zásadní 
K odůvodnění návrhu, části V 

Předpokládá se, že nedojde k potřebě dalších finančních 

prostředků. Ovšem organizace závěrečných zkoušek 

(předseda a komise), příp. navýšené materiálové náklady 

za závěrečné zkoušky, praktickou část toto tvrzení 

poněkud zpochybňují. Pokud má škola více oborů, nemusí 

být zvýšení finančního návrhu zanedbatelné. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 

Několikaletým pokusným 

ověřováním bylo ověřeno, že 

financování závěrečných 

zkoušek je možné zvládnout 

ve stávajícím režimu 

financování oborů L0. 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  
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 zásadní 
Nad rámec návrhu 

U víceoborových tříd by nemusel být omezený počet 

oborů pro sloučení, za podmínky dodržení jejich 

příbuznosti. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Neakceptováno. 

Z připomínky není jasné, 

jaké obory vzdělání má 

navrhovatel na mysli. 

V návrhu novely vyhlášky se 

jedná pouze o obory vzdělání 

podle tabulky D6 novely NV 

č. 354/2020 Sb. 

 

S návrhem 

vypořádání byl 

připomínkovým 

místem vysloven 

souhlas.  

 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

(ÚOOÚ) 

 Bez připomínek.   

Sdružení místních 

samospráv ČR 

(SMSCR) 

 Bez připomínek.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXLERGP7)


