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Vl ádní n ávrh
ZÁKON
ze dne……………….. 2019,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012
Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb.,
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb. a zákona č. 46/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 77 se za větu první vkládá věta „Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky,
pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.“.
2. § 78 včetně nadpisu zní:
„§ 78
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem;
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
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(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury
a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze
zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených
prováděcím právním předpisem.
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám
ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu
matematika rozšiřující.“.
3. V § 78a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; to neplatí pro zkušební předmět
matematika rozšiřující“.
4. V § 78a odst. 2 se slova „a dílčí zkoušky“ a slova „konané formou didaktického testu a
písemné práce“ zrušují.
5. V § 78a odstavec 3 zní:
„(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně
ukončil poslední ročník středního vzdělávání.“.
6. V § 78a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
7. V § 78a odst. 4 se slova „nebo předsedovi zkušební maturitní komise“ a slova „nebo
předseda zkušební maturitní komise“ zrušují.
8. V § 78a se odstavec 5 zrušuje.
9. V § 79 odstavec 1 zní:
„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka
a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze
zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve
školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných
zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.“.
10. V § 79 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) písemné práce,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
11. V § 79 odst. 4 písm. f) se text „d)“ nahrazuje textem „e)“.
12. V § 79 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou
písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
13. V § 79 odst. 7 se za slova „písemné zkoušky“ vkládají slova „a písemné práce“.
14. V § 79 se odstavec 8 zrušuje.
15. V § 80 odst. 3 písm. d) se slova „s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní,“
zrušují.
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16. V § 80 odst. 3 písm. e) a g) a v § 80 odst. 5 písm. d) se slova „, komisaře nebo
hodnotitele“ nahrazují slovy „ nebo komisaře“.
17. V § 80 odst. 3 písm. h) se slova „hodnotitele písemných prací a“ zrušují.
18. V § 80 odst. 3 písm. j) se slova „, zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy
„a zadavatele“.
19. V § 80a odst. 1 se slova „Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky“ nahrazují
slovem „Zkoušky“, věta třetí se nahrazuje větou „Předsedou zkušební maturitní
komise může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích
předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy a vykonával přímou
pedagogickou činnost nejméně 5 let.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Na zkušební
maturitní komisi, včetně zkušební maturitní komise při konání písemné práce, se
vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 s výjimkou § 74 odst. 8 písm. a) obdobně.“.
20. V § 80a odst. 3 a 4 se slova „, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou“
zrušují.
21. V § 80a odst. 4 se slova „, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou,“
zrušují.
22. V § 80a se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
23. V § 80a odst. 5 se slova „Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem“
nahrazují slovem „Komisařem“.
24. V § 80b odst. 2 písm. b) a d) se slova „a dílčích zkoušek“ zrušují.
25. V § 81 odst. 1 se slova „dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné
práce“ nahrazují slovy „zkoušky společné části maturitní zkoušky“.
26. V § 81 odstavec 6 zní:
„(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní
zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, na svou
žádost nekoná společnou část maturitní zkoušky a písemnou zkoušku a ústní zkoušku
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.
Ředitel školy může žákovi podle věty první na jeho žádost uznat další zkoušku
profilové části maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou
profilové části v dané škole.“.
27. V § 81 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky,
může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího
jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího
jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové
části maturitní zkoušky.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.
28. V § 81 odst. 10 se za slovo „společné“ vkládají slova „i profilové“.
29. V § 81 odst. 12 písm. a) se slova „dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané formou písemné práce a“ zrušují.
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30. V § 81 odst. 12 písm. b) se slovo „, hodnotitele“ a slova „hodnotitelů a“ zrušují a slova
„, komisařů a hodnotitelů písemných prací“ se nahrazují slovy „a komisařů“.
31. V § 82 odst. 1 písm. b) se slovo „dílčí“ a slova „konané formou didaktického testu“
zrušují.
32. V § 82 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „dílčí zkoušky společné části
maturitní zkoušky konané formou písemné práce a“ zrušují.
33. V § 82 odst. 2 se slova „konanou formou didaktického testu“ zrušují.
34. V § 82 odst. 3 se slovo „dílčích“ a slovo „dílčí“ zrušují.
35. V § 113 odst. 3 písm. c) bodě 1 se slova „předsedu jmenuje v případech podle
odstavce 2 písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2 písm. b) je“ zrušují
a za slovo „předsedou“ se vkládá slovo „je“.
36. V § 113 odst. 4 se slovo „, kterou“ nahrazuje slovy „nebo v místě, které“ a za slova
„řediteli školy“ se vkládají slova „nebo, nekoná-li se zkouška ve škole, zadavateli“.
37. V § 161 odst. 2 se za slova „počtu žáků ve třídě“ a slova „počtu žáků v ročníku“
vkládají slova „nebo na školu v závislosti na její struktuře“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Vláda dále může nařízením stanovit pro základní školy, střední školy
a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin
další přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu na školu
v závislosti na její struktuře včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto
činnosti vykonávají.“.
38. V § 161c odst. 2 písm. c) se slovo „organizační“ zrušuje a za slovo „struktuře“ se
vkládají slova „včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti
vykonávají,“.
39. V § 172 odst. 5 se slova „a přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané
formou písemné práce a ústní formou“ zrušují.
40. V § 183c úvodní části ustanovení se za slovo „Údaje“ vkládají slova „získané při
ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b, při zjišťování jeho
výsledků a při přípravě k němu, údaje“.
41. V § 183c se písmena b) a c) se zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
42. V § 184 odst. 2 se čárka za slovy „maturitní komise“ nahrazuje slovem „a“, slova
„a hodnotitele písemné práce“ se zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Odměnu,
s výjimkou odměny komisaře, kterou poskytuje Centrum, poskytuje právnická osoba
vykonávající činnost školy.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Má-li žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 25. června 2020 a úspěšně ukončil
poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou do 30. září 2020, právo konat
opravnou zkoušku dílčí zkoušky konané formou písemné práce nebo ústní formou ze
zkušebního předmětu český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, nebo má-li právo konat
náhradní zkoušku takové dílčí zkoušky, koná opravnou nebo náhradní zkoušku v profilové
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části maturitní zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 167/2018 Sb., se mění takto:
1. V části první čl. I se body 41, 42, a 45 zrušují.
2. V části první čl. II se bod 2 zrušuje.
3. V části třetí čl. IV se slova „ustanovení bodů 9 a 14“ nahrazují slovy „a ustanovení
bodů 9 a 14“ a slova „, a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, která nabývají účinnosti
dnem 1. listopadu 2020“ se zrušují.
ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. IV
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
2. Nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb.,
o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné
části maturitní zkoušky.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodů 40 a 41, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
2. Ustanovení části první čl. I bodu 3 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. OBECNÁ ČÁST
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodem předložení je změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou.
1. Zhodnocení platného právního stavu
1.1. Písemné práce a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
Zkušební předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk společné části maturitní zkoušky se
skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou
před zkušební maturitní komisí. Vyhodnocování písemných prací společné části MZ v těchto
zkušebních předmětech v současnosti zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(dále také „Centrum“ nebo „CZVV“) prostřednictvím anonymizovaných externích centrálních
hodnotitelů. Ústní zkoušky jsou hodnoceny hodnotiteli s odbornou přípravou zajištěnou
CZVV.
1.2. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika ve společné části MZ
V současnosti žák ve společné části maturitní zkoušky (dále také „MZ“) skládá 2 povinné
zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. volba mezi cizím jazykem a matematikou. Ve společné
části tak část žáků koná jako druhou povinnou zkoušku pouze zkoušku z cizího jazyka (přes
70 % maturantů), další část pouze z matematiky.
Zákon č. 178/2016 Sb., který novelizoval školský zákon, zakotvil od jarního zkušebního
období 2021 povinnost konání 3 zkoušek společné části MZ (z českého jazyka a literatury,
cizího jazyka i matematiky) v odborech vzdělání, které budou stanoveny v prováděcím
nařízení vlády. Tato povinnost byla nařízením vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů
vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve
znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. od jarního zkušebního období 2021 omezena na žáky
oborů vzdělání gymnázium a lyceum. Žáci ostatních oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou podle tohoto nařízení vlády budou uvedené 3 povinné zkoušky společné části MZ
konat až od jarního zkušebního období 2022, tedy o rok později. Žáci oborů vzdělání
uměleckých, zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost s ohledem na specifika daných
oborů budou maturovat pouze z 2 předmětů společné části MZ, a to z českého jazyka a
literatury a cizího jazyka.
V jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou prvomaturanti s výjimkou žáků
gymnázií a lyceí mít povinnost pouze 2 zkoušek společné části MZ, a to z českého jazyka a
literatury a z cizího jazyka, nicméně bez možnosti volby zkoušky z matematiky.
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1.3. Matematika+
Od roku 2014 se formou pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskutečňuje
výběrová zkouška Matematika+, jejíž výsledek zohledňují v kritériích přijímacího řízení
mnohé vysoké školy v ČR. Pro jarní zkušební období 2019 se k ní přihlásilo cca 3 200
uchazečů. Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2020. Tato zkouška v současnosti není
ukotvena v právních předpisech.
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů
a žen
2.1. Písemné práce a ústní zkoušky společné části MZ a hodnocení MZ
Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení
zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních
zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, přitom pro všechny obory vzdělání
ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1.
český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi cizím jazykem a matematikou).
Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně vykonat obě části maturitní zkoušky – jak
společnou část, tak i profilovou část. Hodnocení didaktických testů společné části MZ je
zvažováno ve dvou variantách. První možností je, že hodnocení didaktických testů bude
probíhat na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. budou mít základní vypovídací hodnotu, zda žák
dosáhl centrálně stanovené hranice úspěšnosti. Konkrétní bodové (procentní) hodnocení bude
uvedeno pouze v protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Profilová část pak bude
hodnocena standardně stupni prospěchu. Druhou možností je hodnocení didaktických testů
samostatným stupněm prospěchu dle centrálních kritérií.
Způsob hodnocení MZ bude upraven v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika ve společné části MZ
Dále se navrhuje zrušení 3 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura,
2. cizí jazyk, 3. matematika), které byly zavedeny zákonem č. 178/2016 Sb.
Ačkoliv MŠMT realizovalo před předpokládanou povinnou maturitní zkouškou z matematiky
rozsáhlé aktivity na podporu matematického vzdělávání, panuje zásadní riziko, že značná část
žáků nemá dostatečné znalosti matematiky, aby úspěšně vykonali maturitní zkoušku z tohoto
zkušebního předmětu. Zvýšené množství neúspěšných absolventů středních škol pak
představuje následné dopady jak zpětně do školství, tak do trhu práce a sociální oblasti.
Předkladatel v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 19. 12. 2016 č. 1156,
předložil vládě Zprávu o náběhu zkoušky z matematiky jako povinné zkoušky společné části
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maturitní zkoušky. Následně v důsledku projednání této zprávy vládou bylo zásadně rozšířeno
nařízení vlády č. 445/2016 Sb. o většinu oborů vzdělání středních odborných škol (nařízením
vlády č. 71/2017 Sb.).
V této zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT“) shrnulo kroky
na podporu matematického vzdělávání, které před prvním rokem této povinnost realizuje.
Mezi ty kroky, kterými mohlo MŠMT ovlivnit kvalitu vzdělávání ze své pozice, patří
následující:
a) Podpora zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky – v rámci reformy
financování regionálního školství byla nastavena nová pravidla, která legislativně
zakotvují možnost zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. Tato reforma
však byla dne 29. 6. 2018 Poslaneckou sněmovnou o rok odložena, má tedy účinnost
až od 1. 1. 2020. Důvodem rozložení reformy do dvou let byly zejména požadavky
ředitelů škol, kteří chtěli mít možnost postupného náběhu nového způsobu
financování. Proto zatím nebylo možné v dostatečné míře využít zvýšenou míru dělení
vyučovacích hodin.
b) Revize rámcových vzdělávacích programů – proces zásadní revize rámcových
vzdělávacích programů (dále tak „RVP“) byl pozastaven, tento by měl navazovat na
strategické cíle, které budou formulované v aktuálně připravované Strategii vzdělávací
politiky ČR do roku 2030+. Ta poskytne základ pro další směrování revizí. Toto bylo
avizováno již na konferenci Strategie 2030 v Národní technické knihovně v únoru
2019. Národní ústav pro vzdělávání v současné době pracuje na analytických studiích
a dalších podkladech. Dílčí revize pokračují dál. Odhadem by zásadní práce na
revizích měly pokračovat opět v roce 2020, tento proces však musí pokračovat
navázáním na připravované priority vzdělávání v rámci Strategie vzdělávání do roku
2030+.
Nejen výuka matematiky, ale i celkové nové pojetí vzdělávání na středních školách
přispěje k vyšší uplatnitelnosti matematiky v běžném životě a praxi nejen při studiu
na vyšší nebo vysoké škole. Revizemi RVP bude zajištěna taková výuka a obsah, které
přispějí k získání dostatečných a důkladně procvičených znalostí žáků ze základních
škol tak, aby je byli schopni aplikovat i do středoškolského vzdělávání.
Pokud jde o dostatečný počet hodin matematického vzdělání v RVP, pak všem
oborům, které jsou zařazeny do nařízení vlády, byla opatřeními pana ministra a paní
ministryně navýšena minimální dotace hodin za celou dobu středoškolského studia na
10 hodin, která odpovídá náročnosti katalogu požadavků na zkoušku z matematiky
v rámci společné části maturitní zkoušky.
c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a programy k podpoře výuky
matematiky v krajských pracovištích NIDV – školení na krajských pracovištích
Národního institutu pro další vzdělávání probíhají průběžně, zejména v množství dle
zájemců. Jde zejména o semináře v rezortním projektu CISCOM pro učitele
matematiky ZŠ a SŠ (semináře Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky a
Matematika pro život, Podpora výuky přírodních věd na základních a středních
školách, SCIENTIX – Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných
předmětů nebo Matematika v běžném životě), dále pak semináře v rezortním úkolu
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Podpora výuky matematiky v základních školách pro učitele matematiky ZŠ a SŠ. Pro
příklad uvádíme, že semináře Matematika pro život – střední školy se v roce 2018
zúčastnilo 181 učitelů, semináře Matematika pro život – základní školy se v roce 2018
zúčastnilo 210 učitelů.
Nutno ovšem říci, že na tato školení se většinou hlásí aktivní učitelé, kteří chtějí svůj
již kvalitní způsob výuky ještě zdokonalit. MŠMT společně s NIDV musí vytvořit
takové podmínky, které by učitele i ředitele škol motivovalo ke zvýšení zájmu o další
vzdělávání.
d) Metodické kabinety v území v rámci projektu SYPO (dále také „MK“)
Metodické kabinety, které vznikají v rámci projektu Systém podpory profesního
rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen „SYPO“), vytvoří prostor pro odborný růst a
profesní rozvoj pedagogických pracovníků a zároveň zajistí systematický a
koordinovaný rozvoj předmětových didaktik na úrovni jednotlivých krajů a oblastí s
využitím stávajících struktur, tzv. předmětových komisí a metodických sdružení, která
fungují ve školách. Metodické kabinety jsou navrženy jako otevřená platforma
reflektující možnost mezioborové spolupráce s důrazem na jejich začlenění do
struktury podpory pedagogických pracovníků.
Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturované profesní společenství učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů, které vytváří prostor pro jejich kontinuální odborný
profesní rozvoj a zároveň zajišťuje koordinovanou aplikaci inovací v oblasti
předmětových didaktik. Metodické kabinety budou platformou, která od národní, přes
krajskou až po oblastní úroveň podpoří činnost jednotlivých učitelů i předmětových
komisí a metodických sdružení, která fungují na školách.
Kabinety sdružují v řídících orgánech reprezentanty z oblasti vzdělávací praxe, z
oblasti revizí kurikula a z oblasti oborových didaktik na fakultách připravujících
učitele. Tím se nabízí příležitost ke vzájemné spolupráci těchto složek řešit jeden z
klíčových problémů kvality výuky: nesoulad mezi nároky kurikula a požadavky na
podnětnost a přitažlivost výuky pro žáky.
Na národní úrovni prozatím vznikly MK pro 3 pilotované vzdělávací oblasti (MAT,
IKT a ČJL). V roce 2019 proběhla 2 kolokvia, další 2 jsou ještě plánována. MK na
krajské úrovni měly před prázdninami ustavující zasedání v 6 krajích, v 8 krajích
budou pokračovat po prázdninách, tj. do konce roku 2019. Projekt, v rámci kterého
bude postupně ustanoveno 14 metodických kabinetů, pokračuje až do roku 2022.
Projektem SYPO je nastavována nová platforma podpory pedagogických pracovníků,
v současné době jde o přípravu této platformy, která nemohla ještě plošně podporu
pedagogických pracovníků zasáhnout. Více je na odkazu http://www.projektsypo.cz/.
e) Podporu nejohroženější skupiny žáků maturitních oborů vzdělání – pokusné
ověřování tzv. modelu L + H (tj. zakončování studia ve 3. ročníku závěrečnou
zkouškou a zároveň ve 4. ročníku maturitní zkouškou) stále probíhá a je zájem ze stran
žáků i škol jej realizovat, na školách se pokusné ověřování rozšiřuje o nabídku dalších
podpořených
oborů
vzdělání,
viz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/dodatek-k-pokusnemu-overovani-oboru-ve-kterych-lze-dosahnout.
Přes veškeré kroky učiněné předkladatelem ke zvýšení znalostí žáků v matematice však
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panuje u maturitní zkoušky z tohoto zkušebního předmětu značná neúspěšnost, a to zejména
v aplikačních úlohách založených na logickém myšlení. Neúspěšnost je značná, i když
doposavad se jedná o maturitní zkoušku na základě výběru žáka, což předpokládá zásadní
zvýšení její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně skládat prakticky všichni žáci maturitních
oborů středního vzdělání. Proto je dle předkladatele nejprve třeba dále pokračovat
v systémové proměně výuky matematiky zvyšováním matematických kompetencí
a schopností žáků, tedy posílení upevňování výuky, jejího procvičování a aplikaci úloh, aby
žáci byli schopni používat matematiku v praxi i běžném životě, tedy nikoliv se ji pouze
krátkodobě naučit a dále již příliš nepoužívat, jak ukazuje zpráva České školní inspekce.
Dostatečnost kroků MŠMT pro úspěšnost maturantů v matematice je taktéž podmíněna
a vázána nedostatkem učitelů matematiky, i když byly ze strany MŠMT poskytnuty podpůrné
nástroje pro nárůst pedagogických pracovníků ve školství, jejich velké množství, které umí
učit matematiku, se ze školského systému vytrácí a učitelů matematiky je nedostatečný počet
pro zajištění odpovídající přípravy všech žáků středních škol s maturitní zkouškou od roku
2022 plně z tohoto předmětu maturovat ve společné části MZ.
Na následujících tabulkách jsou údaje zpracované odborem školské statistiky, analýz
a informační strategie MŠMT v rámci Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli
v mateřských školách, základních školách, středních školách a vyšších odborných školách,
kterého se zúčastnilo 99,9 % všech škol v únoru 2019, které popsané skutečnosti dokládají.
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Zdroj: MŠMT

2.3. Matematika rozšiřující
Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se dále zavádí nová
nepovinná zkouška společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“, která nahradí
pokusné ověřování Matematiky+.
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).
Navrhovaný zákon nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovněž se nijak
netýká rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
3.1. Písemné práce a ústní zkoušky společné části MZ
Stávající podoba maturitní zkoušky neodpovídá postupující odborné profilaci v oblasti
středního vzdělávání. Postrádá navázání hodnocení písemných prací i ústních zkoušek na
dvoustupňové kurikulum a nedostatečně reflektuje zaměření vzdělávání a maturitní zkoušky
dle potřeb trhu práce pro absolventy zejména odborných škol. Centrální zadávání písemných
prací nemůže reflektovat specifika a zaměření školních vzdělávacích programů, včetně
stanovení jejich jednotné metodiky.
Navrhované změny jsou nezbytné taktéž z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák;
učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědět případné dotazy;
reaguje se tak mj. na kritiku části laické i odborné veřejnosti, že písemné práce jsou
hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu dotyčného žáka v průběhu
středního vzdělávání. Dále se posílí pravomoci a odpovědnosti pedagogických pracovníků
(ředitelů škol, opravovatelů písemných prací, předsedů zkušebních maturitních komisí) za
nastavení a dodržování kritérií hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého
jazyka a literatury a cizího jazyka. Zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže škol, navíc
se žáci hodnocení dozví dříve než nyní.
3.2. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika ve společné části MZ
MŠMT považuje matematiku za stěžejně důležitou pro žáky i absolventy škol, a to zejména
její užitečnost v reálném osobním i profesním životě. Přes veškeré kroky ke zvýšení znalostí
žáků v matematice, které MŠMT učinilo, se po porovnání výsledků maturitní zkoušky z
matematiky u vybraných úloh ukazuje, že největší neúspěšnost je u úloh z tzv. aplikované
matematiky, kde mají žáci prokázat logické myšlení a schopnost aplikovat matematiku na
každodenní situace, tedy matematiky posilující logické myšlení.
Níže jsou uvedeny typy úloh, které žákům dělají u maturitní zkoušky z matematiky větší
problémy. Uvedená zdrojová data jsou CZVV.
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Těžší úlohy náročnějšího učiva, často i přes vyšší náročnost však rutinní,
obecně slovní úlohy, kde se má výsledek vyjádřit prostřednictvím neznámé,
obecně úlohy, které nejsou naprosto rutinní, resp. si žáci napřed musí úlohu pozorně
přečíst, zanalyzovat, jaký matematický aparát mají použít a následně úlohu vyřešit,
eventuálně musí úlohu řešit ve více krocích. Jedná se zejména o „aplikační“ úlohy,
které ale žákům dělají poměrně velké problémy. Velmi často jde o úlohy na výpočet
procent, o trojčlenku, soustavu rovnic, apod.,
úlohy na výpočet povrchu či objemu těles, u kterých se např. nezapočítává podstava,
nebo jsou jiným způsobem ne zcela typické.

3.2.1 Volba zkoušky ze zkušebního předmětu matematika ve společné části MZ. Uvedená
zdrojová data jsou CZVV.
Od roku 2013, kdy si matematiku jako předmět 2. povinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky, volilo 39,1 % prvomaturantů, klesl podíl volby tohoto předmětu u prvomaturantů na
21,4 %.
Zároveň klesají i celkové počty žáků volících si matematiku jako předmět 2. zkoušky
společné části MZ – od roku 2013, kdy se ke zkoušce z matematiky přihlásilo 34,3 tis.
prvomaturantů, jejich počet do roku 2019 poklesl na méně než polovinu - 14,5 tis. Na tomto
poklesu má podíl nejen pokles demografické křivky, ale velkou měrou i snížení zájmu o
zkoušku z matematiky.
Zároveň se mění struktura přihlášených
k maturitní zkoušce z matematiky – zvyšuje
se podíl gymnazistů na celkovém počtu
přihlášených ke zkoušce z matematiky
(z 25,2 % v roce 2013 na 45,2 % v roce 2019)
a snižuje se podíl prvomaturantů z odborných
škol (z 43,1 % všech volících si matematiku
v roce 2013 na 35,3 % v roce 2019).
Nadprůměrný podíl volby matematiky v roce
2019 (oproti celorepublikovému průměru) je
kromě gymnázií (27,9–35,8 % žáků hlásících
se ke 2. zkoušce společné části MZ) pouze
u technických středních škol – středních odborných škol (dále jen „SOŠ“) 33,4 %, středních
odborných učilišť (dále jen „SOU“) technických (25,6 %) a technických nástaveb (25,6 %).
Z pohledu oborových skupiny se snižuje podíl volby matematiky jako 2. povinné zkoušky
společné části MZ ve všech oborových skupinách. K nejmenšímu poklesu dochází na
čtyřletých gymnáziích. Největší pokles podílu volby matematiky byl od roku 2013
zaznamenán na SOŠ hotelových a podnikatelských, netechnických SOU, SOŠ
zdravotnických, SOŠ ekonomických a SOŠ uměleckých, tedy na školách, kde je v celém
sledovaném období celkově nižší podíl volby matematiky jako předmětu 2. povinné zkoušky
společné části MZ, viz graf níže.
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3.2.2 Neúspěšnost u MZ z matematiky v jarním a podzimním zkušebním období
Zkoušku z matematiky konalo v jarním
zkušebním období 2019 celkem 13,6 tis.
prvomaturantů. Čistá neúspěšnost činila
15,5 %, což je z celého sledovaného období
vůbec nejméně a meziroční pokles činil
6,3 procentního bodu. Za poklesem podílu
neúspěšných může stát jednak navýšení času
pro řešení didaktického testu a pak také
změna oborové struktury ve smyslu růstu
podílu gymnazistů, kteří od matematiky
neodcházejí v takové míře, jako je tomu u
ostatních typů škol.
V letech 2013–2018 se čistá neúspěšnost
prvomaturantů u zkoušky z matematiky v jarním zkušebním období pohybovala mezi 20,2–
23,5 %, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2014.
Průměrný % skór dosáhl v jarním zkušebním období 2019 hodnoty 59 %, což je, s ohledem
na nižší neúspěšnost, nejlepší výsledek z celého období let 2013–2019. Meziroční nárůst činil
6,8 %.
V rámci jednotlivých oborů jsou nejúspěšnější při zkoušce z matematiky prvomaturanti
z gymnázií (na osmiletých dosáhli v roce 2018 procentního skóru ve výši 76,5 %, na
šestiletých 73,9 % a na čtyřletých 66,4 %). Následovali prvomaturanti z lyceí (skór 58,3 %)
a z technických SOŠ (procentní skór 55,5 %). Největší problémy činí matematika
prvomaturantům na SOŠ pedagogických a humanitních, SOŠ uměleckých, nástavbách, SOŠ
zdravotnických a SOU netechnických – ve všech případech se jedná o procentní skór nižší
než 40 %
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U zkoušky ze zkušebního předmětu matematika do značné míry platí, že zájem o předmět
koresponduje s mírou úspěšnosti v něm.
Ústup od matematiky od roku 2012,
kdy byla volena vůbec nejvíce,
postihl všechny obory s výjimkou
gymnázií.
Pro
gymnazisty
nepředstavuje matematika vysoké
riziko neúspěchu, proto od ní
neodcházejí v takové míře jako
ostatní obory včetně technických, u
nichž dříve byla dominantním
předmětem 2. povinné zkoušky.
V
netechnicky
zaměřených
skupinách oborů činí míra volby
matematiky v roce 2019 méně než
jednu desetinu přihlášek ke 2.
povinné
zkoušce
a s výjimkou
ekonomických
a hotelových
a
podnikatelských SOŠ se zde
neúspěšnost pohybuje mezi 40–60
%.
Po podzimním termínu se čistá
neúspěšnost
prvomaturantů
v matematice snižuje o cca třetinu
(např. v roce 2018 se jednalo o 22%
čistou neúspěšnost po jarním
zkušebním
termínu
a
14%
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neúspěšnost po podzimním zkušebním termínu, k obdobnému poklesu neúspěšnosti
docházelo i v předchozích letech).
Čistá neúspěšnost po podzimním termínu u zkoušky z matematiky se u prvomaturantů
pohybuje v období 2013 až 2018 na úrovni 11,5–15,7 %.
Data za podzimní zkušební období 2019 zatím nejsou k dispozici.
3.2.3. Absolutní neúspěšnost u MZ ze zkušebního předmětu matematika
Podle údajů za období 2011–2017 tvořili neúspěšní maturanti z matematiky, kteří neuspěli ani
po třetím pokusu, celkem 2,3 % neúspěšných (resp. těch, kteří po třetím pokusu neuspěli). Pro
srovnání – neúspěšní u zkoušky z cizího jazyka 1,2 % a z českého jazyka 1,1 %.
3.2.4 Odhad neúspěšnosti u MZ v případě zavedení zkušebního předmětu matematika jako
povinné zkoušky
V případě zavedení matematiky jako jedné ze 3 povinných zkoušek se dá předpokládat
celková neúspěšnost u zkoušky z matematiky na úrovni cca 25–30 % (původní odhad byl 30
%, s ohledem na výsledky jarního zkušebního období MZ 2019 se dá předpokládat snížení
tohoto odhadu). Údaje se však velmi výrazně liší podle oborů – nejmenší problémy by
nastaly na gymnáziích a lyceích, kde by došlo ke zvýšení neúspěšnosti na úrovni jednotek
procentních bodů. Na SOŠ technických by nevykonalo úspěšně MZ z matematiky téměř
pětina prvomaturantů. Největší problémy by nastaly na netechnických SOU a nástavbovém
studiu, kde by neodmaturovalo z matematiky téměř 70 % prvomaturantů, dále na
pedagogických a humanitních SOŠ (téměř dvě třetiny prvomaturantů) a obchodních
akademiích, podnikatelských a hotelových SOŠ, technických SOU a nástavbového studia
(dvě pětiny všech prvomaturantů).
Z uvedených důvodů bylo předkladatelem rozhodnuto zrušit v předkládaném návrhu 3
povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a
literatura, cizí jazyk a matematika pro všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Navrhuje se prozatím zachovat pouze 2 povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky
a to výběrem mezi zkušebními předměty cizí jazyk a matematika od roku 2021.
Požadavek na zrušení povinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika společné části
MZ byl vznesen z řady připomínkových míst jako zásadní připomínka v rámci meziresortního
připomínkového řízení. Na základě uvedeného vyhodnocení úrovně znalostí matematiky žáků
se této připomínce vyhovuje a materiál do meziresortního připomínkového řízení
předloženého návrhu zákona byl v tomto směru doplněn a upraven.
3.3. Matematika rozšiřující
Zavedení nepovinné zkoušky s názvem „Matematika rozšiřující“ je nezbytné pro podporu
nadaných a motivovaných žáků a na základě příznivých zkušeností z dosavadního pokusného
ověřování.
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Návrh zákona se dotýká následujících ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod:
Čl. 79 odst. 1 Ústavy
Návrh novely snižuje centrální úlohu MŠMT a CZVV při konání maturitní zkoušky přesunem
ústních zkoušek a písemných prací ze společné části maturitní zkoušky do profilové části
maturitní zkoušky, tedy plně do kompetence středních škol.
Čl. 79 odst. 3 Ústavy
Návrh novely nerozšiřuje zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů, naopak se
zmocnění zužuje.
Čl. 33 Listiny základních práv a svobod
Návrh novely zachovává právo na vzdělání a rozsah obsahu maturitních zkoušek, pouze část
odpovědnosti za stanovení témat a vyhodnocení maturitních zkoušek přesouvá z centrální
úrovně do kompetence středních škol.
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva
Evropské unie
Návrh novely zákona se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční novelu, ani
nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět novely
netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely zákona je tak s právem
EU plně slučitelný.
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh
není s právem EU v rozporu.
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Návrh zákona plně respektuje povinnost chránit právo každého na vzdělání, které je
zakotveno v řadě dokumentů mezinárodního práva i práva Evropské unie (čl. 2 dodatkového
protokolu k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 13 Mezinárodního paktu
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 28 Úmluvy o právech dítěte, čl. 14
Charty základních práv Evropské unie).
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé,
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí
V případě schválení úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky se počítá s roční úsporou
v rozpočtu Centra každoročně cca 14 mil. Kč v důsledku toho, že Centrum nebude
zpracovávat zadání, zajišťovat tisk zkušební dokumentace a hodnocení písemných prací
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z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. Nebude ani realizovat školení hodnotitelů
písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Takto uspořené finanční
prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální školství) rozpočtové kapitoly 333 –
MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení zkoušek společné části MZ
vyvedeny.
Dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady ani odpady na životní prostředí nelze
v souvislosti s návrhem zákona předpokládat.
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Návrh zákona nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.
9. Zhodnocení korupčních rizik
Návrh zákona nepřináší korupční rizika.
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Návrh zákona nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu.
11. Odůvodní návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již
v prvém čtení
V souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění zákona č. 47/2000 Sb. se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem
předkládaného zákona souhlas již v prvém čtení. Návrh na zrušení zavedení povinné maturitní
zkoušky ze 3 předmětů – českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky – by měl být
přijat co nejdříve proto, aby subjekty zapojené do přípravy a organizace zkoušky a hlavně žáci
věděli, z jakých předmětů budou konat maturitní zkoušku. Jelikož je původní termín zavedení
povinnosti konat maturitní zkoušku ze tří předmětů v první vlně pro gymnázia a lycea příští
školní rok (2020/2021), je žádoucí navržené urychlení legislativního procesu.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první – Změna školského zákona
K čl. I
K bodu 1, 5, 14 a 27– § 77, § 78a odst. 5, § 79 odst. 7 § 81 odst. 9
Legislativně-technická změna; přehledněji se formulují základní podmínky, kdy žák vykoná
maturitní zkoušku jako celek, společnou část maturitní zkoušky a profilovou část maturitní
zkoušky.
K bodu 2 – § 78
Stanoví se skladba povinných zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky žáka;
český jazyk a literatura a volba mezi cizím jazykem a matematikou, a to pro žáky všech oborů
vzdělání;
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Současně se nově určuje, že všechny zkoušky společné části MZ se budou od jarního
zkušebního období 2021 konat pouze formou didaktického testu. Do portfolia nepovinných
zkoušek společné části se nově zařazuje zkušební předmět „Matematika rozšiřující“.
K bodu 3 - § 78a odst. 1
Pro předmět matematika rozšiřující se stanoví výjimka 5 let (v návaznosti na zrušovací
ustanovení, které zrušuje bod 3 tohoto zákona) od nabytí účinnosti zákona ohledně povinnosti
zveřejnit v katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky rozsah vědomostí
a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky,
nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sama povinnost uvedený rozsah vědomostí a dovedností pro předmět matematika rozšiřující
v katalogu zveřejnit zůstává nedotčena.
K bodu 4 – § 78a odst. 2
Legislativně-technická změna navazující na změnu v § 78 odst. 2.
K bodu 5 – § 78a odst. 3
Explicitně se formulují podmínky, za nichž žák může konat zkoušky společné části maturitní
zkoušky, tj. didaktické testy.
K bodům 6 až 8 – § 78a
Legislativně-technická změna navazující na body 2 a 3.
K bodům 9 až 14 – § 79
Stanoví se skladba povinných zkušebních předmětů profilové části MZ žáka. Nově budou
v roce 2021 povinnými zkouškami ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
zkouška z českého jazyka a literatury konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před
zkušební komisí,
zkouška z cizího jazyka konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před zkušební
komisí u těch žáků, kteří si ve společné části MZ vybrali cizí jazyk,
další 2 až 3 povinné zkoušky v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného
oboru vzdělání a profilem absolventa.
K bodům 15 až 18 – § 80
Ruší se kompetence Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání centrálně hodnotit písemné
práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, jmenovat, proškolovat a odměňovat
hodnotitele písemných prací a proškolovat hodnotitele ústních zkoušek z českého jazyka
a literatury a cizího jazyka.
K bodu 19 – § 80a odst. 1
Upravují se předpoklady pro výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise. Dosavadní
odkaz na kvalifikaci předsedy komise pro závěrečné zkoušky v § 74 odst. 8, kdy jsou
zkušebními předměty výhradně odborné předměty, se jeví jako problematický u předsedy
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zkušební maturitní komise, kde jsou nově důležitou součástí profilové části MZ všeobecněvzdělávací předměty, tj. český jazyk a literatura a cizí jazyk.
K bodům 20 až 24 – § 80a a 80b odst. 2
Legislativně-technické změny navazující na změnu struktury zkoušek společné části maturitní
zkoušky a na zrušení funkce hodnotitele písemných prací a hodnotitele ústních zkoušek
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, kteří hodnotí podle centrální metodiky Centra
pro zjišťování výsledků vzdělávání.
K bodu 25 – § 81 odst. 1
Legislativně-technická změna navazující na změnu struktury zkoušek společné části maturitní
zkoušky.
K bodům 26 a 27 – § 81 odst. 6 a 7
Upravují se nově podmínky, kdo koná nebo může konat zkoušky společné části maturitní
zkoušky – doplňuje se možnost nekonání profilové zkoušky z českého jazyka a literatury
a cizího jazyka v případě, kdy již žák získal střední vzdělání s maturitní zkouškou. Naopak
nově se umožnuje konat didaktické testy společné části i těm, kteří již stupeň středního
vzdělání s maturitní zkouškou podle předchozích českých právních předpisů mají. Smyslem
úpravy je jednak odstranění nerovnosti pro určité procento žáků zkráceného studia, kteří sice
již jednu maturitní zkoušku mají (hlavně vykonanou do roku 2010), ale při rozšiřování
kvalifikace v jiném oboru vzdělání mají stejně zájem o vykonání zkoušek společné části
(hlavně z cizího jazyka).
Dále se upravuje možnost nahrazení výsledkem úspěšně vykonané mezinárodní
standardizované zkoušky (tzv. jazykovým certifikátem) jedné povinné a jedné nepovinné
zkoušky profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka. Tato možnost se omezuje na
vykonání žákem nejméně 4 zkoušek v profilové části maturitní zkoušky dle nabídky
stanovené ředitelem školy a prováděcím právním předpisem.
K bodům 28 až 30 – § 81 odst. 12
Legislativně-technické změny navazující na změnu struktury a hodnocení zkoušek společné
části maturitní zkoušky.
K bodům 31 až 34 a 39 – § 82, § 172 odst. 5
Legislativně-technické změny v oblasti přezkumného procesu maturitních zkoušek navazující
na změnu struktury zkoušek společné části maturitní zkoušky.
K bodům 35 a 36 - § 113 odst. 3 a 4
Stanoví se nezbytné organizační změny při konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce společné části MZ, v návaznosti na změnu struktury zkoušek
společné části maturitní zkoušky.
K bodům 37 a 38 - § 161 odst. 2, § 161c odst. 2 písm. c)
Navrhovaná změna otevře možnost institucionálního financování činnosti některých pozic
v rámci mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin zřizovaných
územními samosprávnými celky. Změna je inspirovaná nově zaváděným nákladovým
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financováním výuky zabezpečované učiteli a v segmentu speciálního školství i asistenty
pedagoga. Již nyní se ukazuje, že pro efektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu na
některé pedagogické pozice – zejména asistent pedagoga, školní psycholog, případně školní
speciální pedagog – je vhodné zavést model, v jehož rámci je financována skutečně
realizovaná pedagogická činnost těchto pedagogických pracovníků. Prováděcí právní předpisy
stanoví, které pedagogické pozice budou takto financovány a jaký maximální limit hodin
přímé pedagogické činnosti bude financovaný ze státního rozpočtu. Počet pedagogických
pracovníků, kteří budou takto nákladově financováni, bude odvislý od struktury dané školy
nebo školní družiny (např.: počet žáků, tříd, oddělení, přítomnost prvního či druhého stupně
základní školy).
K bodu 40 - § 183c
Změna se týká poskytování informací. Původní široká možnost neposkytovat informace
o výsledcích zkoušek se zužuje – nově se budou poskytovat údaje týkající se průměrných
nebo souhrnných výsledků žáků za školu a srovnání mezi školami. Jedná se o anonymizované
údaje a neexistuje legitimní důvod, proč by neměly být poskytovány. Dále se zpřesňuje, že se
nebudou poskytovat některé citlivé údaje o přijímacích zkouškách (údaje o zadání nebo
nástrojích pro zjišťování výsledků), aby byla zajištěna regulérnost celého procesu přijímacího
řízení a rovné podmínky pro všechny.
K bodu 41 - § 184 odst. 2
Legislativně-technická změna navazující na změnu struktury a hodnocení zkoušek společné
části maturitní zkoušky – funkce centrálního hodnotitele písemných prací se zrušuje.
K čl. II – Přechodná ustanovení
Stanoví se explicitně, že žáci, kteří ukončí poslední ročník středního vzdělávání do
30. 9. 2020, budou mít v 5leté lhůtě nárok na konání opravné nebo náhradní dílčí zkoušky
společné části MZ z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka formou písemné práce
nebo ústní zkoušky, a to tak, že tyto zkoušky budou konat v rámci profilové části MZ
v souladu s podmínkami stanovenými ředitelem školy.
K části druhé – Změna zákona č. 178/2016 Sb.
Zrušují se ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., která určovala zavedení 3 povinných zkoušek
společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika) od jarního zkušebního
období 2021.
K části třetí – Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení vlády č. 445/2016 Sb., určující obory vzdělání, ve kterých je matematika
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, včetně jeho změny dané nařízením
vlády č. 71/2017 Sb.
K části čtvrté - Účinnost
Účinnost zákona je navržena k 1. říjnu 2020.
Účinnost ustanovení § 183c upravující změnu poskytování informací o výsledcích zkoušek je
navržena patnáctým dnem po vyhlášení zákona.
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K 30. září 2025 se navrhuje zrušit pravidlo, že pro zkušební předmět matematika rozšiřující
nemusí MŠMT vydat katalog požadavků ve lhůtě 48 měsíců předem.

V Praze dne 30. října 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Robert Plaga, Ph.D., v.r.
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Název návrhu zákona:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný termín nabytí účinnosti:

Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. říjen 2020.

Implementace práva EU: NE
- uveďte termín stanovený pro implementaci: - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU:
2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu zákona je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky:
-

od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) omezení zkoušek
společné části maturitní zkoušky pouze na formu didaktického testu a převedení písemných
prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky,

-

od školního roku 2020/2021 se zachovává stávající účinná právní úprava výběru mezi
zkušebními předměty cizí jazyk a matematika ve společné části maturitní zkoušky. Zrušuje
se platné znění účinné od 1. listopadu 2020, podle kterého měly být povinné zkoušky společné
části maturitní zkoušky v oborech stanovených v prováděcím nařízení vlády konány ze 3
zkušebních předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Všechny obory
vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou mít od roku 2021 povinné pouze 2
zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi matematikou a cizím jazykem), to
znamená, že se navrhuje i pro období po roce 2020 stejná právní úprava, jaká je účinná nyní,

-

od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) zavedení nové
nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky s názvem „Matematika rozšiřující“.

3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO
Všechny dopady na státní rozpočet budou zabezpečeny v rámci schválených rozpočtů kapitoly
resortu školství.
1

V případě schválení úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky se počítá s roční úsporou
v rozpočtu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání každoročně cca 18,5 mil. Kč v důsledku toho,
že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nebude zpracovávat zadání, zajišťovat tisk zkušební
dokumentace a hodnocení a školení hodnotitelů písemných prací z českého jazyka a literatury
a z cizích jazyků. Takto uspořené finanční prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální
školství) rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení zkoušek
společné části MZ vyvedeny.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE
Nepředpokládají se dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: NE
Nepředpokládají se hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO
Předpokládá se snížení počtu žádostí o přezkum výsledku zkoušek konaných formou písemné práce
z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků, jejichž hodnocení už nebude v kompetenci externích
hodnotitelů postupujících podle jednotné metodiky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, ale
jednotlivých učitelů českého jazyka a literatury a cizích jazyků ve školách, v nichž se maturující žáci
vzdělávají.
3.5 Sociální dopady: Ano
Sociální dopady budou zavedením této novelizace (resp. ponechání stávajícího právního stavu)
pozitivní, neboť v důsledku zrušení tří povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky se
nesníží počet úspěšných absolventů středního vzdělání s maturitní zkouškou, který se předpokládal
při uzákonění novely č. 178/2016 Sb. Dalšími sociálními pozitivní dopady při snížení předpokládané
neúspěšnosti (tj. bude více úspěšných absolventů) je snížený počet uchazečů přihlášených na úřady
práce, případně zaměstnanců s možností lepšího pracovního uplatnění.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Návrhem ukotvení nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující se zvýší jistota vysokých škol při
stanovení jejího využití v rámci kritérií přijímacího řízení. Budou mít zákonnou oporu pro toto
kritérium.
Dalším pozitivním dopadem na zaměstnavatele je navrhovaná úprava převedení ústních zkoušek
a písemných prací z jazyků do profilové části maturitní zkoušky, které zajistí vyšší propojení
profilace oboru vzdělání i na všeobecné předměty, tj. žáci budou i v těchto zkouškách dokládat
znalosti svého vzdělávaného oboru.
3.7 Dopady na životní prostředí: NE
Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na životní prostředí.
3.8 Dopady ke vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE
Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
mužů a žen.
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE
Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na výkon státní statistické služby.
3.10 Korupční rizika: Ne.
Nepředpokládají se korupční rizika.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE
Nepředpokládají se dopady na bezpečnost nebo obranu státu.
1 Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Definice problému a popis existujícího právního stavu
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje základní podmínky konání,
strukturu modelu a základní pravidla hodnocení zkoušek maturitní zkoušky a vymezení
povinností a pravomocí orgánů zajišťujících průběh maturitní zkoušky v § 78 až 81; přezkumné
řízení výsledků zkoušek maturitní zkoušky je pak specifikováno v § 82 školského zákona.
Od školního roku 2010/2011 se ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (dále
také „MZ“) v České republice realizuje prostřednictvím tzv. společné (státní) části maturitní
zkoušky a tzv. profilové (školní) části maturitní zkoušky. Požadavky společné části MZ jsou
shodné pro všechny obory středního vzdělání s MZ, od gymnázií až po nástavbové studium
a konzervatoře, a představují jakési znalostní a dovednostní minimum pro osobu, která chce
získat stupeň středního vzdělání s MZ, tj. má mj. možnost pokračovat v terciárním vzdělávání.
Společná část MZ se zaměřuje na zjišťování výsledků vzdělávání v hlavních všeobecněvzdělávacích předmětech, je (s výjimkou ústních zkoušek) centrálně zadávána, a metodické
postupy a kritéria hodnocení jsou centralizované, tj. jejich garantem je Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále také „Centrum“, „CZVV“). Profilová část MZ pak klade důraz na
profil absolventů jednotlivých oborů vzdělání v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími
programy a nabídka zkoušek profilové části je v kompetenci ředitele školy. Žák získá stupeň
středního vzdělání s maturitní zkouškou a vysvědčení o maturitní zkoušce, pokud úspěšně
vykoná obě části maturitní zkoušky, tj. všechny povinné zkoušky společné části MZ a všechny
povinné zkoušky profilové části MZ.
Je třeba reagovat na velký počet rámcových vzdělávacích programů středního odborného
vzdělávání, kterých je k dnešnímu dni cca 300, které jednotlivé střední školy dále specifikují
dle odborného zaměření, potřeb trhu práce i zvyšování atraktivity daného oboru vzdělání
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v rámci školního vzdělávacího programu. Střední školy pro každý obor vzdělání zpracovávají
minimálně jeden, ale většinou více, školních vzdělávacích programů, které mohou být dále
členěny i podle odborných zaměření. Vzdělávací programy středního odborného vzdělávání,
kterých je naprostá většina, včetně jejich zaměření, postupem doby začala vykazovat podstatné
vzájemné odlišnosti, které je třeba promítnout i do maturitní zkoušky. Odlišnosti školních
vzdělávacích programů jsou dány zejména požadavky zaměstnavatelů vycházejících z pozdější
lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. To, že dochází v současné době k větší profilaci
jednotlivých zaměření oborů vzdělání, neznamená, že nebude v průběhu vzdělávání kladen
stejný důraz na všeobecnou složku výuky. Téměř všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou
mají stejnou dotaci hodin těch všeobecně vzdělávacích oblastí, ze kterých si budou moci při své
volbě druhého povinného cizího jazyka vybírat. Přesun ústních zkoušek a písemných prací
z jazyků nesnižuje úroveň vlastního vzdělávání, dochází jím jen k větší profilaci vlastní
maturitní zkoušky s ohledem na zvolený obor vzdělání.
Počet oborů středního vzdělání a počet zaměření školních vzdělávacích programů je uveden
v tabulce níže.
Počet oborů středního vzdělávání a počet zaměření školních vzdělávacích programů
Hl.m.Pra Středoče Jihočeský Plzeňský Karlovars Ústecký Liberecký Královéhra Pardubic Kraj
Jihomora Olomouc Zlínský Moravskosl
ha
ský kraj kraj
kraj
ký kraj
kraj
kraj
decký k.
ký kraj
Vysočina vský kraj ký kraj
kraj
ezský k.
423
519
335
222
122
409
178
268
220
300
425
333
287
470
31
20
22
11
1
14
7
17
16
16
20
27
8
23
11
1
3
2
2
2
1
3
5
4
4
1
5
6
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1

Počet
1
2
3
4
5
7
Celkový součet

466

540

360

236

125

426

189

289

241

322

450

362

302

499

Součet

Počet školoborů ŠVP
Sloupec2
4511 Počet školoborů s jedním ŠVP
233 Počet školoborů s dvěma ŠVP
50 Počet školoborů s třemi ŠVP
10 Počet školoborů se čtyřmi ŠVP
2 Počet školoborů, s pěti ŠVP
1 Počet školoborů se sedmi ŠVP
Počet školoborů celkem bez
4807 těch, které mají zaměření

CZ021

CZ031

CZ032

CZ041

CZ042

CZ051

CZ052

CZ053

CZ061

CZ062

CZ071

CZ072

CZ081

20

14

9

13

5

21

8

14

13

6

13

15

9

24

3

13

5

6

2

1

10

2

5

3

6

4

4

4

4

4
Celkový součet

2
35

8
27

2
17

15

1
7

3
34

10

5
24

3
19

5
17

1
18

1
20

2
15

28
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Počet školoborů s dvěma
184 zaměřeními
Počet školoborů s třemi
69 zaměřeními
Počet školoborů se čtyřmi
33 zaměřeními
286 Počet školoborů se

Sloupec2

CZ011

2

Součet

Počet

Počet zaměření

1.2.1 Počet zkoušek společné části MZ
Od školního roku 2012/2013 se realizuje tento model maturitní zkoušky: všechny zkoušky
společné části MZ jsou stanoveny jen v jedné úrovni obtížnosti pro všechny obory vzdělání,
výrazně se omezilo portfolio nepovinných zkoušek (pouze cizí jazyky a matematika). Žák
skládá ve společné části 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. volba mezi cizím
jazykem, jenž je ve škole vyučován, a matematikou; dále žák může skládat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky, přičemž zkoušky vybírá ze stejné nabídky jako pro zkoušky povinné (další cizí jazyk,
popř. matematika). Ve společné části tak část žáků koná jako druhou povinnou zkoušku pouze
zkoušku z cizího jazyka (přes 70 procent maturantů), menší část koná zkoušku z matematiky.
Pro profilovou část mají jednotlivé obory středního vzdělání s MZ ve svém rámcovém
vzdělávacím programu stanoveny 2, nebo 3 povinné zkoušky, přičemž stanovení přesného
počtu povinných zkoušek profilové části pro konkrétní školní rok (zkušební období) je
v kompetenci ředitele školy. Zároveň žák může skládat nejvýše 2 nepovinné zkoušky profilové
části.
Výše popsaný právní stav má podle platné legislativy (zákon č. 178/2016 Sb., nařízení vlády
č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.) trvat pro konání maturitní zkoušky do
roku 2020. Od jarního zkušebního období 2021 mají prvomaturanti oborů vzdělání gymnázií
a lyceí povinnost konat 3 zkoušky společné části MZ, a to z českého jazyka a literatury, cizího
jazyka i matematiky. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou mít prvomaturanti
všech ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou povinnost sice pouze 2 zkoušek společné
části MZ, nicméně musí to být striktně vedle českého jazyka a literatury cizí jazyk, volba
matematiky pro ně již není možná.
Od jarního zkušebního období 2022 by se podle platné legislativy měla situace sjednotit tak, že
všichni prvomaturanti konají již 3 povinné zkoušky společné části MZ, kromě oborů
uměleckých, zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost, v jejichž rámcovém
vzdělávacím programu i po komplexních úpravách vzdělávací oblasti „Matematické
vzdělávání“ v letech 2016 a 2017 zůstává nedostatečný počet hodin (méně než 10 v týdenním
přepočtu po dobu vzdělávání) pro kvalitní zvládnutí učiva matematiky podle maturitního
katalogu požadavků pro zkušební předmět matematika. Žáci oborů uměleckých,
zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost tak i v budoucnu měli konat maturitní
zkoušku pouze z 2 předmětů společné části MZ, a to z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka.
MŠMT z dlouhodobého pohledu prosazuje model 3 povinných zkoušek společné části MZ v co
nejširším spektru oborů vzdělání, a to z důvodu, že je žádoucí, aby každý maturant mimo
zkoušky z českého jazyka a literatury konal při ukončování vzdělávání zkoušku z jednoho
cizího jazyka na srovnatelné certifikované úrovni a aby žáci většiny oborů vzdělání prokázali
základní matematické kompetence.
Přes veškeré kroky učiněné předkladatelem ke zvýšení znalostí žáků v matematice panuje
u maturitní zkoušky z tohoto zkušebního předmětu značná neúspěšnost, a to zejména u úloh
založených na logickém myšlení a matematické gramotnosti. Neúspěšnost je značná, i když
doposavad se jedná o maturitní zkoušku na základě výběru žáka, což předpokládá zásadní
zvýšení její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně skládat prakticky všichni žáci maturitních
oborů středního vzdělání. Proto je dle předkladatele nejprve třeba dále pokračovat v systémové
proměně výuky matematiky upevňováním matematických kompetencí a schopností žáků, tedy
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posílení opakovaní složky výuky, aby žáci byli schopni používat matematiku v praxi i běžném
životě nikoliv se ji pouze krátkodobě naučit a dále již příliš nepoužívat. Dostatečnost
realizovaných kroků MŠMT posilujících úspěšnost maturantů v matematice je taktéž
podmíněna a vázána nedostatkem učitelů matematiky; i když byly MŠMT poskytnuty podpůrné
nástroje pro nárůst pedagogických pracovníků ve školství, jejich velké množství, které umí učit
matematiku, se ze školského systému vytrácí a učitelů matematiky je nedostatečný počet pro
zajištění odpovídající přípravy všech žáků středních škol s maturitní zkouškou od roku 2022
plně z tohoto předmětu maturovat ve společné části MZ. Ačkoliv byl v roce 2019 prodloužen
čas na vypracování didaktického testu z matematiky ze 105 na 120 minut při stejné náročnosti
testu, což se sice částečně projevilo na snížení neúspěšnosti u zkoušky a vyšším podílu žáků
s lepší výslednou známkou, značná neúspěšnost žáků u této zkoušky však zůstala zachována.
Předkladatel nepovažuje za vhodný postup snižování požadavků na standardizovanou centrální
zkoušku z matematiky či další navyšování času.
MŠMT i nadále považuje matematiku za stěžejně důležitou pro žáky i absolventy, jedná se však
o její užitečnost zejména v reálném osobním i profesním životě. Po porovnání výsledků
maturitní zkoušky z matematiky u vybraných úloh se ukazuje, že největší neúspěšnost je u úloh
z tzv. aplikované matematiky, kde mají žáci prokázat logické myšlení a schopnost aplikovat
matematiku na každodenní situace, tedy matematika posilující logické myšlení. Proto bylo
rozhodnuto vyhovět připomínkám některých připomínkových míst a zrušit v předkládaném
návrhu 3 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika pro všechny obory středního vzdělání s maturitní
zkouškou. Navrhuje se prozatím zachovat pouze 2 povinné zkoušky ve společné části maturitní
zkoušky a to výběrem mezi zkušebními předměty cizí jazyk a matematika i od roku 2021.
Níže jsou uvedeny výsledky vybraných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Na hranici cut-off score (tedy na
hranici 33 % úspěšnosti) složilo
v jarním zkušebním období roku 2019
zkoušku z matematiky 1,8 %
prvomaturantů (v roce 2018 se jednalo
o 2,4 % a v roce 2017 o 2,5 %),
Obdobnému podílu žáků chyběl ke
složení
maturitní
zkoušky
z matematiky jeden bod (1,7 % v roce
2019, 2,3 % v roce 2018 a 2,4 % v roce
2017). Nižší podíl žáků na hranici/pod
hranicí cut-off score v roce 2019 je dán
zejména celkově vyšší úspěšností žáků
u zkoušky, což je patrné i z grafu
s četnostmi procentního skóru.
Z grafu je zřejmé výrazné snížení
podílu žáků (oproti roku 2018) zejména ve skupině dosahujících 18–38% hranice úspěšnosti,
tedy cca 15 procentních bodů až mírně nad cut-off score (což může být způsobeno výše
popsaným navýšením času na konání zkoušky).
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Nicméně podíl žáků úspěšných u zkoušky
se ale výrazně liší podle oboru, který žáci
absolvují. Tradičně nejlepší výsledky mají
u zkoušky z matematiky prvomaturanti
z gymnázií (uspějí prakticky všichni –
99 % z osmiletých gymnázií, 98 %
s šestiletých a 97 % ze čtyřletých
gymnázií). Těsně pod hranicí úspěšnosti
jsou pak prvomaturanti oborů osmiletých
gymnázií 0,3 % konajících zkoušku,
u oborů šestiletých gymnázií 0,9 %
a u čtyřletých gymnázií 0,9 %.
Naprůměrnou míru úspěšnosti mají
i prvomaturanti z lyceí, v roce 2019 bylo
u zkoušky z matematiky úspěšných 88 % z nich. Těsně pod hranicí úspěšnosti bylo 2,8 %
konajících zkoušku.
V případě oborů středních odborných škol se situace velmi liší podle oboru, ve kterém se žáci
vzdělávali. Prvomaturanti z technických oborů dosahují poměrně vysokou míru úspěšnosti
(86 %) a těsně pod hranicí úspěšnosti je 1,7 % konajících zkoušku.
V případě oborů nástavbového studia, kdy je u maturity z matematiky neúspěšných 50 % žáků
netechnických a 51 % žáků technických oborů, se těsně pod hranicí cut-off score pohybují 3 %
prvomaturantů. Jak je patrné i z grafu, je s ohledem na vysokou míru neúspěšnosti velmi vysoký
podíl těch, kteří dosahují max. 20% úspěšnosti v testu, a jsou tedy výrazně pod cut-off score.
Jedničku získalo v jarním zkušebním
období u maturity z matematiky 15 %
těch,
kteří
zkoušku
konali
(v předchozích dvou letech se
jednalo o 12,3 %, resp. 9,2 %), po
podzimním zkušebním období pak
podíl těch, kteří získali hodnocení
známkou výborná činil 14,8 %
(v předchozích letech šlo o 12,0 %,
resp. 9,0 %). Zvýšil se i podíl žáků
s hodnocením chvalitebná (na 21,6 %
v jarním zkušebním období a 21,3 %
po podzimním zkušebním období).
Podíl žáků, kteří získali u zkoušky
hodnocení dobrá, je v posledních
třech letech poměrně stabilní (v roce
2019 šlo o 26,8 % po jarním zkušebním období a 27,3 % po podzimním zkušebním období.
Naopak se snížil podíl žáků s hodnocením dostatečná (na 21 %, resp. 24,9 % po podzimním
zkušebním období).
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Prvomaturanti v roce 2019 (jarní
zkušební
období)
dosáhli
u zkoušky z matematiky
v průměru hodnocení známkou
3,0
(o
0,3
méně
než
v předchozích dvou letech).
Z pohledu jednotlivých oborů
dosahují
u
zkoušky
z matematiky nejlepší průměrné
známky
prvomaturanti
z gymnázií (2,0–2,6), lyceí (3,1)
a technických oborů středních
odborných škol (3,2). Pod
hranicí průměrné známky 4,0 se
v roce 2019 pohybovaly ještě
technické obory středních odborných škol, obchodní akademie a technické obory středních
odborných učilišť. V případě všech oborů došlo v roce 2019 ke zlepšení celkové průměrné
známky u zkoušky z matematiky.
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Zatímco v posledních třech letech čistá neúspěšnost prvomaturantů u zkoušky z českého jazyka a literatury mírně narůstá, průměrná neúspěšnost
u zkoušky z matematiky mezi roky 2017 a 2018 mírně vzrostla a v roce 2019 došlo k výraznému poklesu na 15,5 %. V roce 2019 tak byli
prvomaturanti více neúspěšní u zkoušky z českého jazyka a literatury v porovnání s matematikou.
V případě gymnázií a technických oborů středních odborných škol byli prvomaturanti v roce 2019 u zkoušky z matematiky (v porovnání s češtinou)
lepší výrazně. V případě ostatních oborů byli úspěšnější u zkoušky z českého jazyka a literatury.
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1.2.2 Struktura zkoušek společné části MZ
Podoba zkoušek společné části MZ je dána § 78 školského zákona a katalogem požadavků pro
konkrétní zkušební předmět, přičemž platí, že katalogy jsou zveřejňovány vždy nejpozději 48
měsíců před konáním příslušné zkoušky – viz: https://maturita.cermat.cz/menu/katalogypozadavku.
Zkoušky společné části MZ z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány
jako tzv. zkoušky komplexní sestávající ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce,
ústní zkouška). Při zkoušce z cizího jazyka jsou v souladu s katalogem požadavků ověřovány
jazykové kompetence žáků na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky (SERR). Zůstává zachován výběr z 5 cizích jazyků. Zkouška z matematiky je konána
pouze formou didaktického testu.
Vyhodnocení všech zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky se řídí
jednotnými kritérii, která každoročně do 31. března zveřejňuje MŠMT a jejichž zpracovatelem
a garantem je CZVV. Vyhodnocení zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné
práce je plně v gesci CZVV (didaktické testy hodnotí anonymizovaně tzv. rateři a superrateři,
písemné práce hodnotí anonymizovaně externí centrální hodnotitelé – proškolení učitelé
českého jazyka a literatury a cizích jazyků (anglického, německého, ruského, španělského,
francouzského jazyka), a to na základě dohody uzavřené s CZVV a podle jednotné metodiky
stanovené CZVV. Hodnotitel písemné práce nesmí dle ustanovení školského zákona hodnotit
písemné práce žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem.
Zadání didaktických testů a písemných prací pro konkrétní zkušební období je stejné pro
všechny maturující žáky, je informací veřejně nepřístupnou (podléhá zkušebnímu tajemství)
a zkoušky se konají ve všech školách ve stejný den a čas podle tzv. jednotného zkušebního
schématu.
Parametry 15minutové dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (dále také „ČJL“)
a cizího jazyka (dále také „CJ“) konané před zkušební maturitní komisí vycházejí opět
z platných katalogů požadavků; v obou případech je ověřována schopnost souvislého
mluveného projevu žáka a schopnost adekvátně reagovat na otázky hodnotitelů. Meritem
zkoušky je práce s pracovním listem, který obsahuje tematicky zaměřené výchozí texty;
v případě zkoušky z českého jazyka a literatury je obsažen úryvek z vybraného literárního díla,
které žák přečetl. Hodnocení dílčích ústních zkoušek opět vychází z centrální metodiky,
hodnotitelé musejí absolvovat certifikační školení a obdržet osvědčení.
Stávající podoba maturitní zkoušky neodpovídá postupující odborné profilaci v oblasti
středního vzdělávání. Postrádá navázání hodnocení písemných prací i ústních zkoušek na školní
vzdělávací program a nedostatečně reflektuje zaměření vzdělávání a maturitní zkoušky dle
potřeb trhu práce pro absolventy zejména odborných škol.
V návaznosti na to je stávající model konání písemných prací a ústních zkoušek z jazyků ve
společné části maturitní zkoušky nevyhovující a školy omezující v obsahu a rozsahu při
maturitní zkoušce ověřovaných znalostí a kompetencí žáků. Předkladatel považuje za potřebné
rozšíření profilové části maturitní zkoušky o písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka
a z žákem zvoleného cizího jazyka z důvodu nezbytnosti většího promítnutí specifik
vzdělávacích programů do maturitní zkoušky. Z centrální úrovně, tedy ve společné části
maturitní zkoušky, není možné stanovit odlišné zkoušky pro jednotlivé typy a obory středních
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škol. Stávající model maturitní zkoušky neodpovídá uvedené postupující odborné profilaci
v oblasti středního vzdělávání a navržená změna podpoří pracovní uplatnění absolventů oborů
středního vzdělání s maturitní zkouškou na trhu práce.
1.2.3. Výběrová zkouška Matematika+ a nepovinná zkouška Matematika rozšiřující
Z důvodu setrvávající snahy MŠMT o zastavení klesajícího trendu připravenosti uchazečů
o vysokoškolské studium matematických a technických oborů se od roku 2014 formou
pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskutečňuje výběrová zkouška
Matematika+, kterou jako samostatnou zkoušku mohou konat osoby, které v příslušném
školním roce jsou žáky posledního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
a podaly k 1. prosinci přihlášku k maturitní zkoušce. Zkouška Matematika+ je vždy přiřazena
na závěrečný den jednotného zkušebního schématu v jarním zkušebním období. Pro jarní
zkušební období 2019 se ke zkoušce přihlásilo cca 3 200 uchazečů.
Pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+ mělo za cíl podpořit matematické,
technické a přírodovědné vzdělávání v souladu s dokumenty Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2020 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Dalším jejím
cílem bylo motivovat žáky a jejich učitele ke zvýšenému úsilí získávat vědomosti a dovednosti
v oblasti matematického vzdělávání.
Pokusné ověřování zkoušky Matematiky+ podpořilo kvalitu výuky v oblasti matematického
vzdělávání a umožnilo nadaným žákům se zájmem o přírodní vědy a zejména o matematiku
konat zkoušku z matematiky na úrovni jejich schopností. Byla potvrzena využitelnost zkoušky
Matematika+ jako jedno ze závazných kritérií přijímacího řízení ke studiu na VŠ či jako
kritérium pro motivační stipendijní programy. Proto se navrhuje zkoušku z matematiky
obsahově obdobnou zkoušce Matematika+ zakotvit přímo do zákonné úpravy jako volitelnou
zkoušku společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.
1.3 Identifikace dotčených subjektů
-žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou,
- ředitelé a učitelé středních škol (zejména učitelé českého jazyka a literatury a cizího jazyka),
- MŠMT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, krajské úřady,
- zaměstnavatelé,
- vysoké školy.
1.4 Zhodnocení rizika
Ponechání stávajícího termínu zavedení povinné zkoušky z matematiky ve společné části MZ
představuje značné riziko pro úspěšnost žáků u MZ. Proto je dle předkladatele nejprve třeba
dále pokračovat v systémové proměně výuky matematiky zvyšováním matematických
kompetencí a schopností žáků, procvičování matematiky a aplikaci úloh, aby žáci před
povinnou maturitní zkouškou z tohoto zkušebního předmětu jej ovládali i v rozsahu matematiky
využitelné v praxi. Je třeba před jejím zavedením revidovat obsah matematického vzdělávání
jak na základní tak i střední škole v souladu s prioritami připravované strategie vzdělávání do
roku 2030.
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V případě zachování současného stavu ponechání písemných prací a ústních zkoušek z jazyků
ve společné části maturitní zkoušky, tj. nepřijetí navrhované právní úpravy, setrvá převážná
část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ve společné části MZ, tedy
na centrální úrovni. Tento model maturitní zkoušky neodpovídá postupující odborné profilaci
v oblasti středního vzdělávání. Postrádá navázání hodnocení písemných prací i ústních zkoušek
na dvoustupňové kurikulum a nedostatečně reflektuje zaměření vzdělávání a maturitní zkoušky
dle potřeb trhu práce pro absolventy zejména odborných škol. Centrální zadávání písemných
prací nemůže reflektovat specifika a zaměření školních vzdělávacích programů, včetně
stanovení jejich jednotné metodiky.
Pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+ bude ukončeno v roce 2020 a je zapotřebí
legislativně zakotvit zkoušku z matematiky v náročnější podobě, jejíž využití bude atraktivní
pro nadané žáky, pro vysoké školy v rámci přijímacího řízení, i pro zaměstnavatele. Smyslem
pokusného ověřování je prověření určitého institutu ve vzdělávání, než se stane standardní
součástí vzdělávacího systému. Tuto úlohu pokusné ověřování výběrové zkoušky Matematika+
splnilo, prokázalo se jako užitečné a přínosné pro žáky. Proto se navrhuje maturitní zkoušku
z matematiky v náročnější, státem garantované podobě, jakožto zkoušku jednotně zadávanou
CZVV ukotvit přímo ve školském zákoně.

2 Popis cílového stavu
Cílem vzdělávání obecně i této navrhované právní úpravy je provázat průběh i ukončování
vzdělávání na dvoustupňové kurikulum a zároveň s tím zajistit takové kroky v rámci různých
nastavených aktivit, aby došlo k maximálnímu zkvalitnění a zejména k upevnění znalostí žáků
ve všech předmětech. Teprve po zajištění lepších personálních, materiálních a výukových
podmínek žáků ministerstvem v rámci realizovaných opatření pro zvýšení kvality vzdělávání,
tj. dělení tříd na skupiny, zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů a promítnutí zlepšené profesní
podpory v rámci dalšího vzdělávání učitelů do výuky na všech středních školách, se může
přistoupit k vyšším nárokům pro konání maturitní zkoušky. Předkladatel je přesvědčen, že
zvýšeným nárokům na maturitní zkoušku musí předcházet uvedené provázání zvýšení kvality
vzdělání získaného v průběhu vzdělávání na středních školách s dostatečným upevněním
znalostí žáků. Za stávajících podmínek ve školách není možné zvyšovat počty žáků, kteří po
zakončeném čtyřletém středoškolském vzdělávání nezískají ani přes možnost opakovaných
termínů zkoušek žádný stupeň středoškolského vzdělání.
2.1 Zrušení povinných 3 zkoušek společné části maturitní zkoušky od roku 2021
Zkouška z matematiky zůstane dle stávající účinné právní úpravy ve společné části maturitní
zkoušky nezměněna. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se bude konat jako
doposavad pouze formou didaktického testu. Přes veškeré snahy MŠMT uvedené v důvodové
zprávě k tomuto zákonu panuje zatím značná neúspěšnost u maturitní zkoušky ze zkušebního
předmětu matematika. Zatím se jedná o maturitní zkoušku na základě výběru žáka, což
předpokládá zásadní zvýšení její neúspěšnosti, pokud ji budou povinně skládat prakticky
všichni žáci maturitních oborů středního vzdělání; je vysoké riziko navýšení neúspěšnosti žáků
u maturitní zkoušky, a to i na třetí, tj. poslední pokus.
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MŠMT předpokládalo realizovat povinnou maturitní zkouškou z matematiky od jarního
zkušebního období 2021 pro obory vzdělání gymnázií a lyceí, od jarního zkušebního období
2022 pro žáky převážné většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Přes rozsáhlé aktivity na
podporu matematického vzdělávání, je však třeba konstatovat na základě dat z již realizovaných
maturitních zkoušek ze zkušebního předmětu matematika ve společné části maturitní zkoušky,
že značná část žáků nemá dostatečné znalosti matematiky, aby úspěšně vykonali maturitní
zkoušku z tohoto zkušebního předmětu. Zásadně vyšší neúspěšnost u maturitních zkoušek by
měla dopady jak do školství, v podobě opakovaných nástupů do středních škol, tak zejména na
trh práce či dopady do sociální oblasti v podobě nezaměstnaných neúspěšných absolventů
středních škol.
Nejvyšší neúspěšnost v matematice dle zdrojových dat CZVV spočívá v těžších úlohách
z náročnějšího učiva, slovních úlohách, kde se má výsledek vyjádřit prostřednictvím neznámé,
a v úlohách spočívajících v pozorném přečtení zadání, zanalyzování potřebných matematických
znalostí a jejich následného využití. Problémy ve znalostech žáků jsou však evidovány i u úloh
na výpočet procent, u trojčlenky, soustavy rovnic, apod. či u komplikovanějších úloh na
výpočet povrchu a objemu tělesa.
Proto je dle předkladatele třeba nejprve dále pokračovat v systémové proměně výuky
matematiky upevňováním matematických kompetencí a schopností žáků, a teprve poté zavést
matematiku jako povinnou součást maturitní zkoušky. Je zejména potřebné, aby žáci byli
schopni používat matematiku v praxi i v běžném životě, tedy nikoliv se ji pouze krátkodobě
naučit a dále již příliš nevyužívat, jak ukazuje zpráva České školní inspekce. Vzdělávání žáků
v předmětu matematika nebude sníženo a znalosti žáků nebudou časovým posunutím povinné
maturitní zkoušky z matematiky menší, neboť z předchozích grafů je jednoznačně vidět
stávající neúspěšnost žáků při této zkoušce; bude však dočasně odstraněna překážka, která brání
velkému množství žáků získat stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou.
2.2 Přesun písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ
Konání 3 částí ve společné části maturitní zkoušky v českém jazyce a literatuře a v cizím jazyce
neodpovídá dvouúrovňovému kurikulu (rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací
program) a potřebám profilace maturitní zkoušky. V návaznosti na to posuzujeme stávající
právní úpravu za nevyhovující. Považujeme za potřebné rozšíření profilové části maturitní
zkoušky z důvodu nezbytnosti většího promítnutí specifik vzdělávacích programů do maturitní
zkoušky. K ověření nepodkročitelné hranice znalostí a dovedností, které maturant musí dle
rámcového vzdělávacího programu zvládnout, budou sloužit zkoušky ze zkušebních předmětů
český jazyk a literatura, cizí jazyk, nebo matematika konané formou didaktického testu dle
katalogů požadavků pro jednotlivé zkušební předměty, který vychází právě z rámcového
vzdělávacího programu. Centrálně není možné stanovit ve společné části maturitní zkoušky
odlišné zkoušky pro jednotlivé typy a obory středních škol. Podobu maturitní zkoušky
považujeme za potřebné nově upravit zejména s ohledem na rozšiřující se různorodost školních
vzdělávacích programů a jejich zaměření v jednotlivých středních školách. Oborová struktura
středního vzdělávání se zvětšuje a obsahově rozšiřuje. Nelze říci, že stávající stav je špatný,
nicméně neodpovídá uvedené postupující odborné profilaci v oblasti středního vzdělávání
a nárokům na budoucí absolventy. Stávající model postrádá navázání hodnocení písemných
prací i ústních zkoušek na dvoustupňové kurikulum a nedostatečně reflektuje zaměření
vzdělávání a maturitní zkoušky dle potřeb trhu práce pro absolventy zejména odborných škol.
Centrální zadávání písemných prací nemůže reflektovat specifika a zaměření školních
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vzdělávacích programů, včetně metodiky hodnocení každého specifického tématu písemné
práce.
Pro budoucí uplatnění absolventů považujeme za zásadní možnost reagovat v zadání písemných
prací a při ústních zkouškách z jazyků na příslušný rámcový vzdělávací program a zejména
školní vzdělávací program. Jakožto srovnávací maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka napříč jednotlivými obory vzdělání je adekvátním požadavkem
standardizovaná maturitní zkouška formou didaktického testu, která ověří minimální
požadované znalostí daného zkušebního předmětu dle státem vydaných rámcových
vzdělávacích programů a konkretizovaných katalogů požadavků pro příslušný zkušební
předmět. Smyslem přesunu písemných prací a ústních zkoušek z jazyků ze společné části
maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky je také navázání maturitní zkoušky na
proces vzdělávání na škole, aby se výsledek vzdělávání (maturitní zkouška) více přiblížil
způsobu vzdělávání ve škole. S ohledem na vývoj rozptylu školních vzdělávacích programů
považuje předkladatel takový postup za spravedlivější pro maturující žáky.
Proto předkladatel navrhuje po pečlivém posouzení stanovení pouze nepodkročitelné úrovně
znalostí a dovedností v didaktických testech z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo
matematiky ve společné části MZ a rozšíření oblasti profilové části MZ.
2.3 Výběrová zkouška Matematika+ a nepovinná zkouška Matematika rozšiřující
Od roku 2014 se formou pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskutečňuje
výběrová zkouška Matematika+, kterou jako samostatnou zkoušku, jejíž výsledek zohledňují
v kritériích přijímacího řízení mnohé vysoké školy v ČR ale i zaměstnavatelé.
Ze zkušeností s výběrovou zkouškou Matematika+ lze dovodit, že tato zkouška a její možné
využití jak v přijímacím řízení na vysoké školy tak u zaměstnavatelů, představuje pro žáky již
v průběhu středoškolského studia velmi silný motivační prvek, který je důležitou podmínkou
úspěchu v učení se tohoto předmětu. Zvýšením znalostí matematiky u žáků v důsledku přípravy
na tuto zkoušku v průběhu studia jsou posilovány jejich znalosti i v dalších přírodovědných či
technických předmětech. Zvýšeným zájmem žáků o znalosti v matematice je sekundárně
podporován i jejich zájem o přírodovědné či technické předměty.
Důsledkem pozitivní motivace žáků konat matematiku ve vyšší úrovni obtížnosti je stoupající
zájem maturantů o výběrovou zkoušku Matematika+. Proto se jeví jako žádoucí, aby pod
názvem „Matematika rozšiřující“ byla tato zkouška legislativní institucionalizována a zařazena
jako nepovinná zkouška společné části MZ do portfolia nepovinných zkoušek společné části
MZ, a to počínaje jarním zkušebním obdobím 2021. Další informace o výběrové zkoušce
Matematika+ lze nalézt na: https://maturita.cermat.cz/menu/matematika.
Ukotvením zkoušky Matematika rozšiřující mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky bude mimořádně nadaným žákům nabídnuta motivační zkouška, která odpovídá jejich
úrovni schopností, podpoří jejich další seberozvoj a zvýší jejich připravenost ke studiu na
technicky zaměřených vysokých školách, čímž by se měl zastavit stávající trend jejich klesající
připravenosti.
Dále také dojde k systémovému kroku, kterým bude dána jistota pro vysoké školy, aby mohly
i v budoucnu tuto zkoušku s dostatečným předstihem ukotvit ve svých kritériích přijímacího
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řízení. Předpokládá se tedy, že naroste počet vysokých škol, které možnosti zařazení výsledku
hodnocení zkoušky do přijímacího řízení využijí.

3 Návrh variant řešení
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, byly zvažovány varianty:
3.1 Povinná maturitní zkouška ze 3 zkušebních předmětů ve společné části MZ
3.1.1 VARIANTA NULOVÁ
Ponechat zavedení 3 povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky dle platné avšak
zatím neúčinné právní úpravy. V převážné většině oborů vzdělání s maturitní zkouškou se
matematika stane povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky od jarního zkušebního
období 2022, v oborech gymnázií a lyceí od roku 2021.
3.1.2 VARIANTA 1
3.1.2.1 Ponechat zavedení 3 povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky dle platné
avšak zatím neúčinné právní úpravy a zároveň snížit náročnost maturitní zkoušky z cizího
jazyka a z matematiky, od roku 2021 resp. od roku 2022 povinných zkoušek (společně se
zkouškou z českého jazyka a literatury) společné části maturitní zkoušky. V důsledku to
znamená změnit výstupy znalostí žáků požadovaných dle RVP jednotlivých oborů vzdělání,
které jsou ukotveny v katalozích požadavků k maturitní zkoušce.
3.1.2.2 Změnit obsah zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky, ve smyslu
většího počtu úloh aplikačních, potřebných pro budoucí uplatnění absolventů středního
vzdělání s maturitní zkouškou.
3.1.3 VARIANTA 2
Zrušit 3 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky od jarního zkušebního období 2021
pro všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. Všechny obory vzdělání ukončené
maturitní zkouškou bez rozdílu budou mít od roku 2021 povinné pouze 2 povinné zkoušky
(1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi matematikou a cizím jazykem) společné části
maturitní zkoušky, to znamená, že se navrhuje i pro období po roce 2020 stejná právní úprava,
jaká je účinná nyní.
3.1.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů
Zachování stávajícího právního stavu, tedy varianty 0, by znamenalo zásadní negativní dopad
do počtu úspěšných absolventů oborů vzdělání s maturitní zkouškou zejména u oborů vzdělání,
které mají stanovenu povinnou zkoušku z matematiky až od roku 2022. A dále obory vzdělání,
které mají dle nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/20017 Sb. povinné
3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky až od roku 2022, budou mít v roce 2021 povinné
konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka bez možnosti výběru
druhé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky.
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Ze stávajících výsledků maturujících žáků zejména ze zkušebního předmětu matematika, kdy
je zatím volitelný, lze jednoznačně dovodit závěr podstatného navýšení neúspěšnosti žáků za
situace, kdy bude povinné konání 3 maturitních zkoušek ve společné části MZ.
Postupem v obou subvariantách 3.1.2.1 a 3.1.2.2 dojde k nežádoucímu stavu nastavení
a výsledku maturitní zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky.
Subvariantu 3.1.2.1 nepovažuje předkladatel za vhodnou, neboť jejím důsledkem bude výuka
cizích jazyků a matematiky na středních školách ve snížené úrovni odpovídající sníženým
nárokům maturitní zkoušky dle upravených katalogů požadavků k maturitní zkoušce.
Subvarianta 3.1.2.2 by znamenala zásadní snížení úspěšnosti u maturitní zkoušky, protože
právě úlohy zaměřené na aplikaci matematických dovedností žáků mají výrazně nižší úspěšnost
v didaktickém testu. Právě v tomto ohledu je třeba výrazně vzdělávání na základních a středních
školách posílit.
Varianta 2 umožňuje před zavedením 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
všem žákům středních škol zkvalitnit podmínky vzdělávání v návaznosti na přijatá opatření
předkladatele k zlepšení výuky. Teprve poté, až budou mít všichni žáci středních škol obdobné
kvalitativní podmínky pro výuku cizího jazyka a matematiky, přistoupí MŠMT k zavedení 3
povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
3.1.5 Identifikace nákladů a přínosů
Náklady varianty 0 - zásadní zvýšení počtu neúspěšných absolventů oborů vzdělání s maturitní
zkouškou od roku 2022, které způsobí byť nepřímé náklady spojené s opakováním
středoškolského vzdělávání, případně se sníženou uplatnitelností na trhu práce.
Přínosy varianty 0 - potenciální zvýšení úrovně znalostí v cizím jazyce a v matematice daných
nezbytností přípravy na maturitní zkoušku z obou těchto zkušebních předmětů.
Identifikace nákladů a přínosů varianty 1:
Náklady subvarianty 3.1.2.1 jsou určeny snížením úrovně poskytovaného vzdělání na středních
školách, výstupy středního vzdělání by byly pod úrovní příslušných RVP. Náklady by byly
spojené pouze s úpravou a zavedením do praxe nových katalogů požadavků pro tyto dva
zkušební maturitní předměty.
Přínosy subvarianty 3.1.2.1 předkladatel nepředpokládá, neboť snížená náročnost maturitní
zkoušky bude kompenzována povinným konáním 3 povinných zkoušek ve společné části
maturitní zkoušky.
Náklady subvarianty 3.1.2.2 jsou dány zvýšením neúspěšnosti u maturitní zkoušky.
Přínosy subvarianty 3.1.2.2 představuje vyšší cílení středních škol na aplikační, tedy náročnější
úlohy v matematice v průběhu vzdělávání, byť za cenu prozatím nezajištěných materiálních
a personálních podmínek. Úspěšnost v aplikačních úlohách může predikovat zvýšení
matematických kompetencí u úspěšných absolventů.
Náklady varianty 2 – předkladatel je nereflektuje. Náročnost a výuka zejména v matematice
bude posilována v průběhu vzdělávání, po vyhodnocení zavedených opatření MŠMT k posílení
výuky zejména matematiky, se předpokládá znovuzavedení 3 povinných zkoušek společné části
maturitní zkoušky.
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Jednoznačným přínosem varianty 2 bude v prvním kroku zachování stávajícího modelu
maturitní zkoušky, na který je odborný terén připraven, zrušení přechodného roku 2021, v rámci
kterého by žáci oborů vzdělání zařazených až do druhé fáze náběhu nařízení vlády č. 445/2016
Sb. nemuseli povinné maturovat z cizího jazyka a ve druhém kroku stanovení 3 povinných
zkoušek společné části maturitní zkoušky až po posílení výuky matematiky i cizího jazyka
v průběhu vzdělávání.
3.1.6 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta 0 nesplňuje záměry předkladatele, neboť by znamenala zásadní zvýšení neúspěšných
absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Potenciálním důsledkem varianty 1 a její subvarianty 1 by bylo snížení úrovně výuky cizích
jazyků a matematiky na středních školách. Zároveň by zkouška neodpovídala úrovni těchto
zkušebních předmětů na středoškolské úrovni dle RVP. Důsledkem subvarianty 2 by byl, stejně
jako u varianty 0, zvýšený počet neúspěšných žáků u MZ.
Varianta 2 zajišťuje zachování požadované výstupní úrovně znalostí cizích jazyků
a matematiky těch žáků, kteří si daný zkušební předmět zvolí jako druhou povinnou zkoušku
společné části maturitní zkoušky. Přínosem této varianty je také skutečnost, že se zrušením tří
povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky sníží předpokládaná neúspěšnost
maturujících žáků, nesníží se jejich uplatnitelnost na trhu práce a nezvýší se náklady ve školství
(opakované nástupy do středních škol ve snaze o úspěšné získání středního vzdělání buď
s maturitní zkouškou nebo s výučním listem). Dle předkladatele je třeba nejprve pokračovat
v posilování matematických i jazykových schopností žáků a teprve poté z matematiky a z cizího
jazyka současně zavést povinnou maturitní zkoušku.
Nulová varianta i Varianta 1 je v rozporu s cíli předkladatele, neboť důsledkem těchto variant
by byl zásadní nárůst absolventů oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kteří nezískají stupeň
vzdělání nebo snížení výstupní úrovně znalostí absolventů. Proto předkladatel tyto varianty dále
nezvažuje. Sledovaný účel naplňuje Varianta 2.
3. 2 Přesun hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky
3.2.1 VARIANTA NULOVÁ
Zachování stávajícího právního stavu. Při této variantě je počítáno s komplexními zkouškami
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, kdy všechny
tři dílčí zkoušky (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) jsou zadávány podle katalogů
požadavků pro příslušný zkušební předmět a jejich hodnocení je centralizované v souladu
s kritérii zveřejněnými MŠMT.
3.2.2 VARIANTA 1
Při Variantě 1 navrhuje předkladatel zachovat stávající koncept společné části maturitní
zkoušky, včetně komplexnosti zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
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Navrhuje se sice ponechat ve společné části maturitní zkoušky ústní zkoušky i písemné práce
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, ale hodnocení písemných prací přesunout zpět
do škol, tj. na učitele, kteří žáky ve škole vzdělávali. Tento model již byl realizován ve čtyřech
zkušebních obdobích v letech 2013 a 2014. Tímto modelem, částečným posunem písemných
prací a ústních zkoušek z jazyků na školy (hodnocením), by bylo zachováno centrální zadávání
písemných prací, a zároveň byl naplněn cíl přiblížit hodnocení písemných prací společné části
maturitní zkoušky způsobu hodnocení, jakým byli žáci hodnoceni v průběhu vzdělávání.
Hodnotiteli by byli učitelé-češtináři a učitelé cizích jazyků ve školách a hodnocení by nadále
probíhalo podle jednotné metodiky stanovené CZVV. Písemné práce by již nehodnotili
anonymizovaní externí hodnotitelé – učitelé cizích jazyků a učitelé českého jazyka a literatury
na základě smlouvy uzavřené s CZVV a podle jednotné metodiky stanovené CZVV.
Ředitelé škol by museli jmenovat hodnotitele písemných prací.
V počtu a obsahové struktuře zkoušek profilové části MZ nedochází při Variantě 1 k žádným
změnám, tj. bude na řediteli školy, zda v profilové části určí jako povinné 2 nebo 3 zkoušky.
3.2.3 VARIANTA 2
Varianta 2 vychází z konceptu dvoustupňové tvorby kurikula, kdy MŠMT vydává rámcové
vzdělávací programy, jež tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích
programů, které zpracovávají školy. Školní vzdělávací programy zohledňují vzdělávací
podmínky dané školy, pedagogické záměry školy a zřizovatele, umožňují přizpůsobovat
vzdělávání praxi. Navrhuje se, aby se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
společné části MZ konaly pouze formou didaktického testu. Cílem této změny je provázání
s konceptem dvoustupňové tvorby kurikula, tzn., že v případě společné části MZ se zkoušky
zaměřují na ověření znalostí vycházejících z rámcového vzdělávacího programu formou
didaktických testů. V případě profilové části MZ („školní část“) se zkoušky budou zaměřovat
na ověření znalostí vycházející ze školních vzdělávacích programů.
Ověřování jazykových znalostí a dovedností formou písemné práce a ústní zkoušky se od
školního roku 2020/2021 zcela přesune do profilové části MZ, odpovědnost za tyto výstupy
(zadání, proces konání, hodnocení zkoušky) bude v rukou ředitelů středních škol. Zákon nově
zakotvuje povinnost konat v profilové části MZ:
-

zkoušku z českého jazyka a literatury konanou formou písemná práce a ústní zkouška před
zkušební komisí,

-

zkoušku z cizího jazyka konanou formou písemná práce a ústní zkouška před zkušební
komisí (jen těm žákům, kteří ve společné části MZ zvolí zkoušku z cizího jazyka),

-

další 2 až 3 zkoušky profilové části, které korespondují s profilem absolventa stanoveným
v rámcovém vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Nezbytné přesnější požadavky pro zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
konanou formou písemné práce a ústní zkoušky konané před zkušební komisí (počet
zadání/témat, základní požadavky na obsahové a formální vymezení, dobu trvání zkoušky)
stanoví prováděcí vyhláška č. 177/2009 Sb., včetně toho, že písemná práce z českého jazyka
a literatury a cizího jazyka ověřuje schopnost žáka vytvořit samostatný delší písemný projev.
Konkrétní podoba (a také kritéria hodnocení) zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky v jednotlivých školách a oborech vzdělání bude
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však tak jako u jiných zkoušek profilové části MZ vycházet z požadavků formulovaných
ve školním vzdělávacím programu a ze školních pravidel hodnocení.
Důležitým předpokladem této změny je skutečnost, že od jarního zkušebního období 2021
budou zkoušky společné části MZ (didaktické testy) hodnoceny samostatně a takto budou
zaznamenány i v příslušných protokolech výsledků MZ a zejména na vysvědčení o MZ.
Zkoušky profilové části MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (písemné práce a ústní
zkoušky) budou hodnoceny jako jedna samostatná zkouška v souladu s kritérii ředitele školy.
Tj. maturující žák bude mít na vysvědčení o MZ od jarního zkušebního období 2021 dvojí
hodnocení z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho zvolí) – jednou v rámci
společné části MZ, jednou v rámci profilové části MZ. Předpokládá se novelizace (změna
tiskopisů maturitního vysvědčení) příslušné části vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých
dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.
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Rekapitulace: Časová posloupnost úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky
(Užité zkratky; český jazyk a literatura – ČJL, matematika – Ma, anglický jazyk - AJ, německý jazyk –NJ, ruský jazyk – RJ, španělský jazyk ŠJ, francouzský jazyk – FJ)

Navrhovaná změna v modelu a hodnocení zkoušek maturitní zkoušky
Společná část
Povinné zkoušky
Nepovinné zkoušky
(žák koná nejvýše 2)
 volba z Ma, AJ, NJ, RJ,
Současný platný stav  2 povinné zkoušky
FJ, ŠJ
pro kalendářní roky 1. ČJL
2.
volba
mezi
Ma
a
cizím
2019 a 2020
jazykem
(do
podzimního
(AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ)
období 2020)

Profilová část



2, nebo 3 povinné zkoušky podle
rozhodnutí a nabídky ředitele školy



nejvýše 2 nepovinné zkoušky



ČJL a CJ jako komplexní
zkoušky tvořené třemi
dílčími zkouškami
(didaktický test, písemná
práce, ústní zkouška)
Od
kalendářního  2 povinné zkoušky
1. ČJL
roku 2021
2. volba mezi Ma a cizím
jazykem
(AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ)




volba z Ma, AJ, NJ, RJ,
FJ, ŠJ a Ma rozšiřující

všechny zkoušky se konají
pouze formou didaktického
testu

 3 až 5 povinných zkoušek:
1. ČJL (písemná práce + ústní zkouška)
2. CJ (písemná práce + ústní zkouška) –
jen u těch žáků, kteří ve společné části
MZ zvolí zkoušku z CJ
3. další 2, nebo 3 zkoušky podle
rozhodnutí
a nabídky ředitele školy

 nejvýše 2 nepovinné zkoušky
Pozn.: Žáci, kteří si zvolí ve společné části MZ zkoušku z matematiky, budou konat v rámci profilové části MZ o jednu zkoušku méně.
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Finanční dopady VARIANTY 2
1. Odhad dopadu úpravy modelu maturitní zkoušky od roku 2021 do rozpočtu CZVV
vychází z těchto předpokladů:
-

ve společné části MZ se budou konat pouze zkoušky formou didaktického testu;

-

náklady na konání podzimního zkušebního období ve spádových školách (za předpokladu
zachování současného modelu financování formou rozvojového programu) se sníží
(neuskuteční se opravné a náhradní zkoušky formou písemné práce);

-

náklady CZVV se sníží o částky vyplácené hodnotitelům písemných prací, vedoucím
hodnotitelských týmů a vedoucím hodnocení předmětu;

-

náklady na zajištění činnosti školních maturitních komisařů a provozní náklady na
zabezpečení provozu technologické infrastruktury zůstanou zachovány ve stávající výši;

-

náklady na výrobu a distribuci testových zadání se sníží o náklady na tisk zkušební
dokumentace písemných prací;

-

snížení nákladů na odměny pro hodnotitele písemných prací, které dle vyhlášky
č. 177/2009 Sb. jsou stanoveny ve výši 130 Kč za jednu opravenou práci.

Odhad výdajů na úpravu informačního systému Centra vychází z předpokladu, že bude nutné
obsahově a graficky změnit zejména tyto „formulářové nástroje“ a upravit procesy spojené
s jejich skenováním, digitalizací a zpracováním:
a) přihlášku k maturitní zkoušce, resp. opravné a náhradní zkoušce a všechny procesy
související s jejím zpracováním;
b) protokol o výsledcích zkoušek profilové části MZ žáka;
c) zajištění funkcionality převodu hodnocení dílčích zkoušek společné části z českého
jazyka a literatury a cizího jazyka konaných formou písemné práce a ústní zkouškou do
profilové části po dobu 5 let.
Velmi přibližný rámcový minimální odhad jednorázových nákladů na úpravu informačního
systému CZVV založený na pracnosti jednotlivých činností je 3 mil. Kč.
2. Odhad dopadu úpravy modelu maturitní zkoušky od roku 2021 na školy:
-

snížení administrativy,

-

možnost přizpůsobit ukončování vzdělávání na středních školách dle jejich vlastního
školního vzdělávacího programu dle profilace školy,

-

možnost vlastního stanovení termínů, témat i hodnocení písemných prací, včetně témat
a hodnocení ústní zkoušky,

-

zvýšení vazby mezi průběžným vzděláváním a jeho hodnocením a hodnocením ukončování
vzdělávání,

-

konkrétní zpětná vazba vyučujících k žákům při hodnocení písemných prací.

Při Variantě 2 dojde od jarního zkušebního období 2021 ke snížení finančních nákladů
a organizační náročnosti na straně CZVV z důvodu nekonání školení pro hodnotitele písemných
prací z cizího jazyka a písemných prací z českého jazyka a literatury, neopravování písemných
prací z cizího jazyka a českého jazyka a literatury o částku cca 21 mil. Kč.
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Rozdíl mezi těmito finančními prostředky CZVV, tj. cca 21 mil Kč a náklady na zavedení změn
(Matematika rozšiřující) ve výši cca 2,5 mil. od roku 2021 bude ve výši cca 18,5 mil Kč.
MŠMT předpokládá a navrhne využití nevyčerpané částky na hodnocení písemných prací
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka a na školení hodnotitelů písemných prací z českého
jazyka a literatury a cizího jazyka na úpravu financování středních škol – jak u oborů vzdělání
s maturitní zkouškou, tak i u oborů vzdělání s výučním listem na posílení normativu na
pedagogického pracovníka. Toto posílení by využili ředitelé škol k financování ukončování
středního vzdělávání (tj. na odměny pedagogických pracovníků opravujících praktické
zkoušky, písemné zkoušky, písemné práce, maturitní práce s obhajobou a závěrečné zkoušky).
Jedná se o finanční prostředky, které byly při zavedení centrálního hodnocení písemných prací
společné části MZ z rozpočtu regionálního školství vyvedeny.
3.2.4 Zhodnocení variant
Nulová varianta nesplňuje sledovaný cíl – umožnit větší profilaci zkoušek maturitní zkoušky.
Model MZ uvedený ve Variantě 1 postrádá navázání hodnocení písemných prací i ústních
zkoušek na dvoustupňové kurikulum. Neodpovídá potřebě rozšíření profilace maturitní
zkoušky podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu dané
školy, včetně hodnocení maturitní zkoušky obdobným způsobem, jakým probíhalo hodnocení
v průběhu vzdělávání. Postrádá vazbu hodnotitel – žák. Nedostatečně reflektuje zaměření
vzdělávání a maturitní zkoušky dle potřeb trhu práce pro absolventy zejména odborných škol.
Centrální zadávání písemných prací nemůže reflektovat specifika a zaměření školních
vzdělávacích programů, včetně stanovení jejich jednotné metodiky. Pro budoucí uplatnění
absolventů však možnost reagovat v zadání písemných prací a při ústních zkouškách z jazyků
na příslušný rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program považujeme za zásadní.
Varianta 1 však potřebné v požadované šíři nevyřeší.
Model MZ uvedený ve Variantě 2 představuje jednoznačný přínos v pojetí maturitní zkoušky
navázané na koncept dvoustupňové tvorby kurikula. Jedná se o přínosy:
-

Snížení administrativní zátěže škol při skenování záznamových archů a další zkušební
dokumentace písemných prací, protože tyto už nebudou předávány k centrálnímu
hodnocení CZVV.

-

Předpoklad, že žáci budou znát hodnocení své písemné práce dříve než nyní, cca týden před
konáním ústních zkoušek před zkušební komisí.

-

Hodnocení zkoušek profilové části MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
(výsledné hodnocení písemné práce a ústní zkoušky a celkové hodnocení zkoušky)
převedené na klasifikační stupnici se žák dozví od předsedy zkušební maturitní komise bez
zbytečného odkladu poté, co vykoná ústní zkoušku před komisí.

-

Posílení pravomoci a odpovědnosti pedagogických pracovníků (ředitelů škol, opravovatelů
písemných prací, předsedů zkušebních maturitních komisí) za nastavení a dodržování
kritérií hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího
jazyka.

-

Důraz na precizaci a transparentnost pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu,
a na jejich promítnutí do způsobu a kritérií hodnocení zkoušek a částí zkoušek profilové
části MZ.

-

Posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit
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hodnocení, zodpovědět případné dotazy; reaguje se tak mj. na kritiku části laické i odborné
veřejnosti, že písemné práce jsou hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného
projevu dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání.
-

Celkové zvýšení úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky.

Porovnání dopadů Varianty 1 a 2 do rozpočtu CZVV samostatně od roku 2020
Varianta 1 (úspora za hodnocení PP)
Změna ročních nákladů CZVV Jednorázové náklady pro daný
oproti roku 2018 (v tis. Kč)
rok (v tis. Kč)

Rok

Položka nákladů

2020

Úprava informačního systému CZVV

-

2 000

Úprava informačního systému CZVV
od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP

-

1 000

-19 018

-

od 2021 Snížení nákladaů za rok celkem

-19 018

-

2021

Varianta 2 (úspora za hodnocení PP i za školení hodnotitelů)
Změna ročních nákladů CZVV Jednorázové náklady pro daný
oproti roku 2018 (v tis. Kč)
rok (v tis. Kč)

Rok

Položka nákladů

2020

Úprava informačního systému CZVV

-

2 000

Úprava informačního systému CZVV
od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP
Snížení nákladů na školení
od 2021 hodnotitelů

-

1 000

-19 018

-

2021

-2 150

od 2021 Snížení nákladaů za rok celkem

-21 168

-

Varianta 2 splňuje dle předkladatele sledovaný účel. Pojetí MZ naplňuje koncept dvoustupňové
tvorby kurikula, touto úpravou dojde ke snížení administrativní zátěže škol, umožňuje
hodnocení maturujícího žáka v souladu se způsobem hodnocení v průběhu vzdělávání, posiluje
vztah hodnotící učitel – žák
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3.3 Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující
3.3.1 VARIANTA NULOVÁ
Ponechat stávající právní stav. Pro přírodovědně nadané žáky by buď bylo vypsáno nové
pokusné ověřování výběrové zkoušky maturitní zkoušky Matematika+, nebo by se zkouška
vůbec nekonala. Bez legislativního zakotvení tedy není jistota zachování této možnosti pro
nadané žáky.
3.3.2 VARIANTA 1
Ve společné části MZ může každý žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky; navrhovaná úprava
Varianty 1 rozšiřuje portfolio nepovinných zkoušek o zkušební předmět „Matematika
rozšiřující“, a to ve snaze nabídnout nadaným a motivovaným žákům výběrovou zkoušku na
úrovni jejich schopností, jejíž absolvování a obdržení certifikačního osvědčení může být
důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy a návazného
studia některých vysokoškolských oborů na českých i zahraničních univerzitách a vysokých
školách (v případě Matematiky rozšiřující jde zejména o vysoké školy technického,
ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření, výjimkou nejsou ani právnické
fakulty).
Poprvé by se k této nepovinné zkoušce mohli maturanti přihlásit v jarním zkušebním období
2021, tj. účinnost tohoto ustanovení je vhodná k 1. 10. 2020.
Předpokládané finanční náklady na zajištění zkoušky Matematika rozšiřující
Při Nulové variantě nedojde k navýšení finančních nákladů a organizační náročnosti na straně
CZVV. Náklady by byly buď stejné v případě dalšího pokusného ověřování, nebo nižší,
v případě, že by se zkouška po roce 2020 již nerealizovala.
Při variantě 1 lze na základě stávajících zkušeností z realizace zkoušky Matematika+ v rámci
pokusného ověřování v letech 2016 až 2018 učinit následující předpoklady pro stanovení
očekávaných nákladů k jejímu zajištění od roku 2021. Počet přihlášených žáků dosáhne pro
jarní zkušební období v průměru hodnoty 3 000, zkouška bude konána na 600 školách v 650
zkušebních učebnách. Průměrná neúspěšnost žáků v jarním zkušebním období dosáhne hodnoty
33 %, z čehož lze dovodit, že v podzimním zkušebním období bude zkoušku konat 990 žáků
v 150 zkušebních místech. Za takto stanovených kvantitativních parametrů budou požadavky
na rozpočet CZVV následující:
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Matematika rozšiřující jako nepovinná zkouška od roku 2021
– finanční náklady v Kč
Ukazatel

Náklady
jarní termín

Náklady celkem
Mzdové prostředky
z toho: platy
OON
FKSP (2 %)
OBV
Provozní
běžné výdaje
Zákonné odvody

Náklady
podzimní termín

Náklady rok

1 725 511
795 000
0
795 000
0
930 511

787 592
397 500
0
397 500
0
390 092

2 513 102
1 192 500
0
1 192 500
0
1 320 602

751 636

300 654

1 052 290

178 875

89 438

268 313
Zdroj: CZVV

Předpokládané dopady Varianty 1 do rozpočtu CZVV od roku 2021, resp. 2022

Rok

Položka nákladů

Změna ročních nákladů CZVV

Jednorázové náklady pro daný rok

oproti roku 2018

v tis. Kč

(v tis. Kč)
2020

Úprava informačního systému CZVV

-

2 000

2021

Úprava informačního systému CZVV

-

1 000

od 2021

Roční náklady na zajištění nepovinné zkoušky
matematika rozšiřující

2 513

-

od 2021

Navýšení nákladů za rok celkem

2 513

-

Zdroj: CZVV
3.3.3 Zhodnocení variant
Nulová varianta postrádá legislativní zakotvení Matematiky rozšiřující ve školském zákoně.
Ponechání stávajícího právního stavu daného pokusným ověřováním zkoušky Matematika+ se
předkladateli jeví jako nesprávné, neboť není v souladu s cíli vzdělávání neposilovat motivaci
přírodovědně zaměřených a nadaných žáků u náročnější formy maturitní zkoušky. Proto
předkladatel tuto variantu nezvažuje.
Varianta 1 splňuje sledovaný účel, zakotvit ve školském zákoně nepovinnou maturitní zkoušku
Matematika rozšiřující pro žáky nadané na exaktní vědy zejména na matematiku.
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Celkové promítnutí všech preferovaných variant MŠMT do nákladů CZVV:
Změna ročních nákladů CZVV Jednorázové náklady pro daný
oproti roku 2018 (v tis. Kč)
rok (v tis. Kč)

Rok

Položka nákladů

2020

Úprava informačního systému CZVV

-

2 000

Úprava informačního systému CZVV
Roční náklady na zajištění nepovinné
od 2021 zkoušky Matematika rozšiřující

-

1 000

2021

2 513

od 2021 Snížení nákladů na hodnocení PP
Snížení nákladů na školení
od 2021 hodnotitelů

-19 018

od 2021 Snížení nákladaů za rok celkem

-18 655

-

-2 150
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4. Implementace doporučených variant, vynucování a přezkum účinnosti regulace
(Užité zkratky; český jazyk a literatura – ČJL, matematika – Ma, anglický jazyk - AJ, německý jazyk – NJ, ruský
jazyk – RJ, španělský jazyk ŠJ, francouzský jazyk – FJ, NÚV – N8rodní ústav vzdělávání, Česká školní inspekce
– ŠČI, Národní institut dalšího vzdělávání – NIDV, další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP)

Implementace a vynucování

Přezkum účinnosti

Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky – změna počtu a forem zkoušek společné části
a profilové části, rozšíření portfolia nepovinných zkoušek o matematiku rozšiřující
Kompetence MŠMT a jím přímo řízených Souhrnné hodnoticí zprávy CZVV, výstupy
organizací (CZVV, NÚV, NIDV).
inspekční činnosti (zejména tematické zprávy
o konání maturitní zkoušky), komunikace
Střední školy s obory vzdělání s maturitní s profesními sdruženími učitelů českého
zkouškou budou povinny vytvořit zadání jazyka a literatury a cizích jazyků, s fakultami
a kritéria písemných prací z českého jazyka vzdělávajícími
učitele
a
oborovými
a literatury a cizího jazyka v profilové části vědeckými ústavy AV ČR, komunikace
MZ, obdobně, jak konají u ostatních zkoušek se zástupci školských asociací a se zřizovateli
profilové části MZ. Vynucování této středních škol.
povinnosti bude v kompetenci zřizovatelů,
ČŠI i MŠMT.
MŠMT bude získávat podklady pro posouzení
Novelizace vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinnosti regulace prostřednictvím CZVV,
které bude nadále shromažďovat podklady pro
pozdějších předpisů.
vydání vysvědčení o MZ, z krajů i ČŠI.
Novelizace vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Pravidelně bude vyhodnocována úroveň MZ
Změna rámcovým vzdělávacích programů jednotlivých škol. Informačním zdrojem
oborů vzdělání s maturitní zkouškou v části budou zejména anonymizované zdroje CZVV
a zprávy ČŠI.
„Profilová část maturitní zkoušky“.
Metodická podpora učitelů ČJL a CJ v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
–
nastavení
a
dodržování
kritérií
srovnatelného hodnocení písemného projevu
žáků.

Při pravidelných kontrolách průběhu konání
maturitních zkoušek bude ČŠI sledovat
zachování
stávající
úrovně
znalostí
požadovaných v rámci ústních zkoušek a
písemných prací profilové části maturitní
Sledování a zjišťování na úrovni škol zajišťuje zkoušky.
ČŠI, v případě zjištění nedostatků vyžaduje ČŠI bude v rámci průběhu vzdělávání
nápravu.
zjišťovat, zda se postupně v návaznosti na
přijatá podpůrná opatření zvyšuje úroveň
matematických znalostí a dovedností žáků.
MŠMT
bude
dále
sledovat
z anonymizovaných statistik CZVV výsledky
didaktických testů z cizího jazyka
a matematiky u těch žáků, kteří si danou
zkoušku dobrovolně zvolí.
MŠMT bude ve spolupráci s CZVV zjišťovat
zda narůstá podíl žáků, kteří si zvolí
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nepovinnou zkoušku Matematika rozšiřující,
včetně jejich úspěšnosti, a také zda ve zvýšené
míře vysoké školy tuto zkoušku budou
zahrnovat do kritérií svého přijímacího řízení.
Účinnost změny právní úpravy bude
zkoumána po uplynutí nejméně 2 let ode dne
nabytí její účinnosti, aby bylo možné získat
relevantní výsledky a komplexně zhodnotit,
jaké má změna konání maturitní zkoušky ve
všech aspektech konkrétní dopady.
Přezkum účinnosti bude provádět MŠMT
v součinnosti s CZVV a ČŠI.
Uvedené bude zkoumáno z hlediska posouzení
účinnosti a z hlediska dosahování cílů
sledovaných
a) přesunem ústních zkoušek a písemných
prací z jazyků ze společné do profilové
části MZ;
b) efektivitou a využitím nepovinného
předmětu společné části MZ Matematika
rozšiřující;
c) zrušením konání 3 povinných zkoušek ve
společné části MZ, zejména s ohledem na
možnost jejich následného znovu zavedení
po posílení matematických kompetencí
žáky
Zdroje dat vycházejí z vlastní činnosti ministerstva a jeho přímo řízených organizací (statistické
ročenky školství, informační systém CZVV, plán hlavních úkolů a finanční rozpočet CZVV,
závěrečné hodnoticí zprávy o maturitní zkoušce za příslušný rok).
MŠMT realizovalo průběžná dílčí jednání o nejvhodnějším způsobu přiblížení MZ odbornému
zaměření středních škol. Jednání probíhala v průběhu druhé poloviny loňského roku
a ponechání pouze didaktických testů ve společné části MZ bylo zvažováno pouze jako jedna
z možných variant. Se školskými asociacemi (CZESHA, Asociace ředitelů gymnázií) proběhlo
jednání v srpnu 2018.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhovaných variant na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady,
včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se
zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí
V případě schválení úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky se počítá s roční úsporou
v rozpočtu Centra každoročně cca 18,5 mil. Kč v důsledku toho, že Centrum nebude
zpracovávat zadání, zajišťovat tisk zkušební dokumentace, školit hodnotitele českého jazyka
a literatury a cizího jazyka a nebude zajišťovat hodnocení písemných prací z těchto jazyků.
Takto uspořené finanční prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální školství)
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rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení zkoušek
společné části MZ vyvedeny.
Sociální dopady budou zavedením této novelizace (resp. ponechání stávajícího právního stavu)
pozitivní, neboť v důsledku zrušení tří povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky
se nesníží počet úspěšných absolventů středního vzdělání s maturitní zkouškou, který se
předpokládal při uzákonění novely č. 178/2016 Sb. Dalšími sociálními pozitivní dopady při
snížení předpokládané neúspěšnosti (tj. bude více úspěšných absolventů) je snížený počet
uchazečů přihlášených na úřady práce, případně zaměstnanců s možností lepšího pracovního
uplatnění.
Návrhem ukotvení nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující se zvýší jistota vysokých škol
při stanovení jejího využití v rámci kritérií přijímacího řízení. Budou mít zákonnou oporu pro
toto kritérium.
Dalším pozitivním dopadem na zaměstnavatele je navrhovaná úprava převedení ústních
zkoušek a písemných prací z jazyků do profilové části maturitní zkoušky, které zajistí vyšší
propojení profilace oboru vzdělání i na všeobecné předměty, tj. žáci budou i v těchto zkouškách
dokládat znalosti svého vzdělávaného oboru.
Dopady na životní prostředí nelze v souvislosti s návrhem zákona předpokládat.
6. Zhodnocení dopadů navrhované varianty 3 ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Návrh zákona nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.
7. Zhodnocení korupčních rizik navrhované Varianty 3
Návrh zákona nepřináší korupční rizika. Před zavedením společné části maturitní zkoušky (do
školního roku 2009/2010) bylo hodnocení písemných prací (slohových prací) i ústních zkoušek
z jazyků v kompetenci ředitelů škol a nebyly při konání maturitních zkoušek na školách
reflektovány jevy se znaky korupce. Profilové zkoušky společné části maturitní zkoušky, do
kterých se nyní navrhuje zahrnout i písemné práce a ústní zkoušky z jazyků, jsou trvale
v kompetenci ředitelů škol a žádné korupční incidenty nebyly zjištěny či zaznamenány.
8. Zhodnocení dopadů navrhované varianty 3 na bezpečnost nebo obranu státu
Návrh zákona nepřináší dopady na bezpečnost nebo obranu státu.

9. Konzultace a zdroje dat
Téma úpravy modelu a hodnocení maturitní zkoušky reaguje na potřebu provázání maturitní
zkoušky s konceptem dvoustupňové tvorby kurikula. Omezení společné části maturitní zkoušky
pouze na didaktické testy je často zmiňované řešení ze strany školských asociací
a odborníků na školství. Přesun hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z jazyků ze
společné části MZ do profilové části MZ byl konzultován s řediteli škol i školskými asociacemi.
Návrh byl taktéž konzultován s CZVV, které poskytlo data týkající se neúspěšnosti žáků
v maturitní zkoušce z matematiky a typů úloh, u kterých žáci při konání maturitní zkoušky
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z matematiky selhávají. MŠMT vycházelo nejen z analýz CZVV upozorňujících na vysokou
neúspěšnost u MZ z matematiky, taktéž i ze zprávy České školní inspekce, týkající se kvality
vzdělávání. Bylo vyhodnoceno, že v případě zavedení matematiky jako jedné z 3 povinných
zkoušek společné části MZ se dá předpokládat celková neúspěšnost u zkoušky z matematiky
na úrovni cca 25–30 % (původní odhad byl 30 %, s ohledem na výsledky jarního zkušebního
období MZ 2019 se dá předpokládat snížení tohoto odhadu). U netechnických SOU
a v nástavbovém studiu se dá předpokládat neúspěšnost u MZ z matematiky téměř 70 %
u prvomaturantů, dále na pedagogických a humanitních SOŠ (téměř dvě třetiny prvomaturantů)
a v obchodních akademiích, podnikatelských a hotelových SOŠ, technických SOU
a u nástavbového studia (dvě pětiny všech prvomaturantů).
10. Kontakty na zpracovatele RIA
Odbor středního a vyššího odborného e-mailové kontakty:
vzdělávání a institucionální výchovy
petr.bannert@msmt.cz
MŠMT
stepanka.therova@msmt.cz
marketa.lesna@msmt.cz
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

(………..)
Maturitní zkouška
§ 77
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část
maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato
část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě
části maturitní zkoušky.
§ 78
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák
může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády.
(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle
odstavce 1.
Účinné od 1. 11. 2020 – zákon č. 178/2016 Sb.
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák
může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních
předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
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(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního
předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných
a) formou didaktického testu,
b) formou písemné práce a
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.
(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu.
Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím
právním předpisem.
(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z
předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).
(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem
společné části maturitní zkoušky.
§ 78
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem;
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze
zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených
prováděcím právním předpisem.
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám
ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu
matematika rozšiřující.
Účinné od 1. 10. 2020
§ 78a
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(1) Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části
maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky (dále jen „katalog“) pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo
zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím
dálkový přístup, to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující.
Účinné do 30. září 2025

(2) Zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického
testu a písemné práce jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím zkoušku,
pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen „zadavatel“),
školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař“), řediteli školy a školním inspektorům
České školní inspekce. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povolena též
účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do dalších
komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(3) Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil
poslední ročník středního vzdělávání.
(4) Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, pokud
úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
(5) (4) Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen
předložit zadavateli nebo předsedovi zkušební maturitní komise svůj průkaz totožnosti
opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti
žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody
nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel nebo předseda zkušební maturitní komise
v protokolu o maturitní zkoušce.
(6) (5) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny
povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.
§ 79
Profilová část maturitní zkoušky
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. V
oborech vzdělání, pro které není stanovena povinná zkouška ze zkušebního předmětu
podle § 78 odst. 1 písm. c), se konají 3 povinné zkoušky profilové části. Ve školách a
třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek
zkouška z jazyka národnostní menšiny.
Účinné od 1. 11. 2020 – zákon č. 178/2016 Sb.

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách
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a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška
z jazyka národnostní menšiny.

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury,
a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách
s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška
z jazyka národnostní menšiny.
Účinné od 1. 10. 2020

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené
nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.
(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a
nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a
témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a
současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním
první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou
a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
c) písemné zkoušky,
d) písemné práce,
d) e) praktické zkoušky, nebo
e) f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d) e).
(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou
písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
(5) (6) Obhajobu maturitní práce podle odstavce 4 písm. a) a zkoušky konané formou ústní
zkoušky podle odstavce 4 písm. b) koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku
vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal
společnou část maturitní zkoušky úspěšně.
(6) (7) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou
písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka;
zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z
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důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany
soukromí pacienta.
(7) (8) Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.
§ 80
Orgány zajišťující maturitní zkoušku
(1) Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu společné části maturitní
zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek. Ministerstvo
určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky, k tomu vydává a zveřejňuje katalogy.
Ministerstvo je správcem25) registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků
maturitních zkoušek. Registr obsahuje za účelem identifikace žáka rodné číslo žáka, a nebyloli rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení žáka a datum a místo jeho narození.
(2) Ministerstvo zřizuje Centrum jako státní příspěvkovou organizaci podle zákona o majetku
České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích4) a podle § 169a.
(3) Centrum
a) připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky,
b) zajišťuje výrobu zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a jejich distribuci do
škol,
c) označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace
veřejně nepřístupné,
d) zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní
zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní,
e) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy k
odborné přípravě pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele nebo komisaře,
f) zajišťuje konání zkoušek ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci,
obsah a průběh maturitní zkoušky,
g) vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle písmene f),
osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele nebo
komisaře,
h) jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací a odměňuje je,
i) je zpracovatelem25a) registru podle odstavce 1,
j) je správcem25) registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisaře,
zadavatele a hodnotitele a zadavatele; registr obsahuje také rodná čísla pedagogických
pracovníků, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení a datum a místo narození.
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(4) Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy předsedy zkušebních maturitních komisí.
(5) Ředitel školy zejména
a) odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole,
b) jmenuje zadavatele,
c) jmenuje členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy a
d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon
funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele nebo komisaře podle odstavce 3 písm. e).
4)

§ 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích.
25)
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
25a)
§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

§ 80a
(1) Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky Zkoušky profilové části maturitní zkoušky
se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je jmenována pro
každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci
vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání. Členem zkušební maturitní komise jsou v
případě dílčí zkoušky společné části konané ústní formou také hodnotitelé dílčích zkoušek
konaných ústní formou. Předsedou zkušební maturitní komise může být ten, kdo má
odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo učitele odborných
předmětů střední školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let. Členem
zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší
odborné školy. Na zkušební maturitní komisi se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10
obdobně. Na zkušební maturitní komisi, včetně zkušební maturitní komise při konání
písemné práce, se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 s výjimkou § 74 odst. 8 písm. a)
obdobně.
(2) Předseda zkušební maturitní komise zabezpečuje řádný průběh části maturitní zkoušky
konané před zkušební maturitní komisí ve škole.
(3) Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, s výjimkou
dílčích zkoušek konaných ústní formou.
(4) Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně, s
výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou, včetně kontroly podmínek, za kterých byla
v učebně, kde je zkouška konána, povolena přítomnost osob, zajišťujících asistenční služby
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo službu tlumočení do znakového jazyka
nebo dalších komunikačních systémů. Zadavatel zadává zkoušky společné části maturitní
zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zadavatel je oprávněn vyloučit
žáka ze zkoušky, a to v případě, že žák vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání
těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení žáka ze
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zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. Důvody vyloučení žáka zaznamená zadavatel v
protokolu o maturitní zkoušce. Zadavatel je rovněž oprávněn vykázat z učebny osobu
zajišťující asistenční službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo službu
tlumočení do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů, a to v případě, že
vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo
jiným způsobem vážně narušila průběh zkoušek.
(5) Hodnotitelé písemných prací hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané formou písemné práce. Hodnotitel písemné práce nesmí hodnotit písemné práce žáků
školy, v níž je pedagogickým pracovníkem.
(6) (5) Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem Komisařem a zadavatelem
může být jmenován pouze ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících 2)
splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, splňuje odbornou
kvalifikaci stanovenou pro výkon dané funkce v prováděcím právním předpisu a je držitelem
platného osvědčení o způsobilosti k výkonu dané funkce, vydaného Centrem.
________________
2)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

§ 80b
Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2
písm. a), jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně nepřístupnou od okamžiku, kdy je
Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v
prováděcím právním předpisu zveřejněno.
(2) Centrum dále může způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jako
veřejně nepřístupné
a) informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných podle
odstavce 1,
b) informace o způsobu přípravy a výběru zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a), a to nejvýše do
posledního dne příslušného zkušebního období,
c) informace o procesech zajišťujících uložení a nakládání s informacemi veřejně
nepřístupnými, nebo
d) informace o tom, které osoby jsou oprávněné seznamovat se s informacemi veřejně
nepřístupnými, které osoby vytvářejí a provádějí opatření k zajištění ochrany informací
veřejně nepřístupných, podílejí se na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a) nebo zajišťují nakládání
s informacemi veřejně nepřístupnými, a to nejvýše do posledního dne příslušného zkušebního
období.
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(3) Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu, aby informace označené jako veřejně
nepřístupné byly zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat.
(4) Zaměstnanci Centra, jakož i další fyzické osoby, které přijdou do styku s informacemi
veřejně nepřístupnými, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a neumožnit
přístup k těmto informacím neoprávněným osobám.
(5) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance Centra zprostit pouze ředitel nebo vedoucí
Centra, v případě ředitele nebo vedoucího Centra a další fyzické osoby ministr školství,
mládeže a tělovýchovy.
§ 81
Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli
školy. Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu,
koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po
skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě
přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž
dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce zkoušky společné části
maturitní zkoušky koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů
z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno,
jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.
(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky
vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud
se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu
stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných
případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat
opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část
zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky
při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném
termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.
(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo
pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky,
vysvědčení o maturitní zkoušce.
(5) Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem
školy podle odstavce 10 věty druhé.
(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky
podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část
maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní
zkoušky, kterou již žák vykonal v předchozím vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se
zkouškou profilové části v dané škole. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3
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povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím
právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým
certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní
zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, na svou žádost
nekoná společnou část maturitní zkoušky a písemnou zkoušku a ústní zkoušku z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Ředitel školy
může žákovi podle věty první na jeho žádost uznat další zkoušku profilové části
maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané
škole.
(7) Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky,
může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího
jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího
jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části
maturitní zkoušky.
(7) (8) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky,
a to v termínu stanoveném ředitelem školy.
(8) (9) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat
společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní
menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají
v českém jazyce.
(9) (10) Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání
podle vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s
výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo ve školách zřízených na základě
mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato
maturitní zkouška se považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná
také zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura společné i profilové části
maturitní zkoušky.
(10) (11) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném
termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
(11) (12) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části
maturitní zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části
maturitní zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování didaktických testů; nabídku cizích
jazyků ve společné části maturitní zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek profilové části
maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek, podmínky pro
nahrazení zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky
doložené jazykovým certifikátem, včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, termíny
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a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové
části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před
zkušební komisí;
b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, způsob
označování zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo jeho části za informaci
veřejně nepřístupnou a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávněných seznamovat se
s informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné
a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejich průběhu a vyhodnocení
výsledků, podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob zajišťujících maturitní
zkoušky, vymezení předpokladů pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, obsah
a formu osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele nebo komisaře, podrobnosti
o činnosti zkušební maturitní komise a počtu, výběru a jmenování jejích členů a pravidla a
termíny pro jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů, zadavatelů a
hodnotitelů a pravidla pro odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů a
hodnotitelů písemných prací a komisařů;
c) podrobnější pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní,
náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů
z těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evidencí podle § 80 odst. 1 a 3,
o způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů v nich obsažených a
o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání;
d) podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, žáků
s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a
osob podle § 20 odst. 4 věty třetí a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny;
e) náležitosti žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a § 82 odst.
2.

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky
§ 82
(1) Každý, kdo konal
a) závěrečnou zkoušku,
b) maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu,
anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen,
může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo
rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího
doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud
zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné
nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě
výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a
Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při
posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní
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zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané
formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději
do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a
zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její
obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví
prováděcí právní předpis.
(2) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického
testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo
o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky.
Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30
dnů ode dne doručení žádosti.
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od
konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné
nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od
konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí
zkoušky.
(4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají
význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.
(………..)
§ 113
Jednotlivá zkouška
(1) V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není
žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 ve střední nebo
vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné
zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního
předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu,
uskutečňované v dané škole.
(2) Jednotlivou zkoušku lze konat na základě přihlášky podané
a) řediteli Centra, pokud uchazeč hodlá konat jednotlivou zkoušku odpovídající obsahem a
formou zkoušce společné části maturitní zkoušky;
b) řediteli školy podle odstavce 1 v ostatních případech; ředitel školy sdělí uchazeči písemně
nejpozději do 20 dnů po obdržení přihlášky, zda může požadovanou zkoušku konat.
Přihláška obsahuje rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno, jinak datum a místo jeho
narození.
(3) Na konání, organizaci, průběh a hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a
formou odpovídá
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a) závěrečné zkoušce, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující závěrečnou
zkoušku,
b) absolutoriu, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující absolutorium,
c) zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující
maturitní zkoušku s výjimkou:
1. jmenování předsedy zkušební maturitní komise; předsedu jmenuje v případech podle
odstavce 2 písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2 písm. b) je předsedou je
ředitel školy nebo ředitelem pověřený pedagogický pracovník;
2. termínů konání jednotlivé zkoušky, které v souladu s prováděcím právním předpisem
stanovuje a zveřejňuje v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum a v případech podle
odstavce 2 písm. b) ředitel školy.
(4) Jednotlivá zkouška podle odstavce 2 písm. a) se koná ve škole, kterou nebo v místě, které
určí Centrum. Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy
nebo, nekoná-li se zkouška ve škole, zadavateli průkazem totožnosti opatřeným fotografií.
Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti uchazeče, který jej
předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění uchazeče ke zkoušce.
(5) Pokud se jedná o praktickou zkoušku z odborného výcviku nebo z odborných předmětů
závěrečné zkoušky nebo o zkoušku maturitní zkoušky konanou formou praktické zkoušky, je
podmínkou konání jednotlivé zkoušky podle odstavce 1 absolvování praktického vyučování
v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem. Absolvování praktického
vyučování může ředitel školy zčásti nebo zcela prominout, pokud uchazeč prokáže
odpovídající praxi v činnosti, která je předmětem praktického vyučování.
(6) Centrum a v případech podle odstavce 2 písm. b) ředitel školy vyrozumí uchazeče
o výsledku jednotlivé zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
(7) Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše
dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. Podmínkou je
podání přihlášky podle odstavce 2.
(8) Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce,
které vydává v případech podle odstavce 2 písm. a) Centrum a v případech podle odstavce 2
písm. b) škola. Úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská stupeň vzdělání a v
případě jednotlivé zkoušky zdravotnického oboru vzdělání ani způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání.
(………..)

§ 161
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Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších
odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními
samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku
a) pro mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí
nebo svazkem obcí
1. normativy jako průměrnou roční výši zvláštních příplatků podle nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatků za vedení podle zákoníku
práce a specializačních příplatků pedagogických pracovníků podle § 133 odst. 1 zákoníku
práce, jakož i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
jehož poplatníkem je zaměstnavatel, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí
zaměstnavatel za své zaměstnance, a částky, v jejíž výši se stanoví základní příděl, kterým je
tvořen fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinný odvod“) připadající na 1
pracovní poměr pedagogického pracovníka vyjádřený počtem hodin přímé pedagogické
činnosti podle jiného právního předpisu60) (dále jen „úvazek pedagogického pracovníka“),
2. normativy jako průměrnou roční výši osobních příplatků, odměn a cílových odměn podle
zákoníku práce, jakož i povinných odvodů připadající na 1 úvazek pedagogického pracovníka
a opravné koeficienty k těmto normativům podle § 161c odst. 1 písm. b),
3. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a na odměny za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné
(dále jen „ostatní osobní náklady“), jakož i povinných odvodů pro ostatní zaměstnance
připadající na 1 právnickou osobu vykonávající činnost alespoň jedné z těchto škol, na 1 další
pracoviště téže právnické osoby vykonávající činnost školy, dále u mateřských škol a
základních škol na 1 třídu a u středních škol v denní formě vzdělávání na 1 třídu v oboru
vzdělání a u konzervatoří v denní formě vzdělávání na 1 žáka v oboru vzdělání; dalším
pracovištěm se rozumí takové pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí,
není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním
pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku
jako samostatná právnická osoba (dále jen „další pracoviště“),
4. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související
s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním
období,
5. opravné koeficienty k normativům na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy a na 1 žáka
v oboru vzdělání konzervatoře podle bodu 3 pro jiné než denní formy vzdělávání,
b) pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy podle
1. písmene a) bodu 1,
2. písmene a) bodu 2,
c) pro vyšší odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
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1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a ostatní osobní náklady
pro pedagogické pracovníky, jakož i povinných odvodů připadající na 1 studenta v denní
formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu,
2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a ostatní osobní náklady, jakož
i povinných odvodů pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu vykonávající
činnost vyšší odborné školy, na 1 další pracoviště téže školy a na 1 studenta v denní formě
vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu,
3. opravné koeficienty k normativům podle bodu 1 pro jiné než denní formy vzdělávání,
4. opravné koeficienty k normativům na 1 studenta v akreditovaném vzdělávacím programu
podle bodu 2 pro jiné než denní formy vzdělávání,
5. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související
s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním
období,
d) pro základní umělecké školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí,
1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 žáka ve stupni
uměleckého oboru,
2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na další výdaje školy související
s adaptačním obdobím podle jiného právního předpisu61) připadající na 1 učitele v adaptačním
období,
e) pro mateřské školy, základní školy, školní družiny, střední školy a konzervatoře a vyšší
odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy jako roční výši ostatních
neinvestičních výdajů státního rozpočtu připadajících na 1 dítě, 1 žáka na prvním stupni
základní školy, 1 žáka na druhém stupni základní školy, 1 dítě nebo 1 žáka ve školní družině,
1 žáka v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání a 1 studenta v denní formě vzdělávání v
akreditovaném vzdělávacím programu.
(2) Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo
svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v
oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě nebo na školu v závislosti na její
struktuře a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet
hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v oboru vzdělání v závislosti na
počtu žáků v ročníku nebo na školu v závislosti na její struktuře. Vláda dále může
stanovit nařízením pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem,
obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin další přímé pedagogické činnosti
financovaný ze státního rozpočtu na školu v závislosti na její struktuře včetně určení
pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.
(3) Ministerstvo stanoví pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení uvedených v odstavci 1 výši finančních prostředků na kalendářní rok jako
součet
a) ročního objemu platových tarifů pedagogických pracovníků62), jakož i povinných odvodů,
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b) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 a písmene b) a počtu jednotek,
na které uvedené normativy připadají, a opravných koeficientů podle § 161c odst. 1 písm. b),
c) ročního objemu specializačních příplatků podle § 133 odst. 2 zákoníku práce, jakož
i povinných odvodů,
d) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. c) bodu 5 a písm. d) bodu 2
a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají,
e) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. c) bodů 1 a 2, písm. d) bodu 1
a odstavce 1 písm. e) a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají,
f) součinů normativů na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy nebo normativu na 1 žáka
v oboru vzdělání konzervatoře a počtů tříd v oboru vzdělání střední školy v jiných formách
vzdělávání nebo počtů žáků v oboru vzdělání konzervatoře v jiných formách vzdělávání a
opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. a) bodu 5,
g) součinů normativů podle odstavce 1 písm. c) bodu 1 a počtů studentů v jiných formách
vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. c) bodu 3,
h) součinů normativů na 1 studenta podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 a počtů studentů v
jiných formách vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm.
c) bodu 4, a
i) součinů příplatků podle § 161c odst. 1 písm. a) a počtu jednotek, na které uvedené příplatky
připadají.
(4) Výše finančních prostředků podle odstavce 3 písm. a) a b) se stanoví do výše odpovídající
maximálním počtům hodin stanovených podle odstavce 2 a podle § 161c odst. 2 písm. c).
(5) Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b)
rozepisuje a poskytuje finanční prostředky podle odstavce 3 jednotlivým právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v souladu s výší prostředků stanovenou
ministerstvem a po případné úpravě podle odstavce 6.
(6) Při rozpisu finančních prostředků podle odstavce 5 ověří krajský úřad správnost všech
jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby.
U právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí provádí ověření podle věty první
obecní úřad obce s rozšířenou působností a zjištěné rozdíly oznámí krajskému úřadu. V
případě zjištění rozdílů oproti jednotkám výkonu použitým ministerstvem pro stanovení
finančních prostředků upraví krajský úřad rozpis finančních prostředků jednotlivým
právnickým osobám podle zjištěné skutečnosti a o provedených změnách následně informuje
ministerstvo.
(………..)
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§ 161c
Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními
samosprávnými celky nebo svazky obcí
(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku
a) příplatky na jednotlivá podpůrná opatření podle § 16 stanovené se zřetelem k normované
finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené jiným právním předpisem63),
b) opravné koeficienty k normativům podle § 161 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2
zohledňující naplněnost tříd a oddělení v jednotlivých mateřských, základních a středních
školách a školních družinách a opravné koeficienty k normativům podle § 161 odst. 1 písm. a)
bodu 2 a písm. b) bodu 2 zohledňující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v jednotlivých mateřských, základních a středních školách a konzervatořích a školních
družinách,
c) kritéria pro rozpis rezervy podle odstavce 3 písm. c) z rozpočtu ministerstva do rozpočtů
jednotlivých krajů a kritéria pro změnu rozpisu.
(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, rozsah a způsob předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických
pracovníků a jejich platovém zařazení,
b) členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro
jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro
výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich
zveřejnění,
c) maximální počty hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní družině
zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti na jejich organizační struktuře včetně
určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají, a maximální počty
hodin výuky v přípravných třídách základní školy a ve třídách přípravného stupně základní
školy speciální financované ze státního rozpočtu.
(………..)
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
zahraničních věcí
§ 172
(1) Ministerstvo obrany zřizuje a zrušuje střední vojenské školy, vyšší odborné vojenské školy
a školská zařízení jim sloužící.
(2) Ministerstvo vnitra zřizuje a zrušuje střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy,
střední školy požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení.
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(3) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje a zrušuje střední školy Vězeňské služby a školská
zařízení jim sloužící a školy a školská zařízení pro osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí
svobody.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje a zrušuje základní školy při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky.
(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí podle odstavců 1 až 4
vykonávají pravomoci ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce podle tohoto
zákona tato ministerstva s výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3 a § 28, pravomocí ve věci
společné části maturitní zkoušky, nejedná-li se o jmenování předsedy zkušební maturitní
komise a přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané formou písemné práce a
ústní formou, vedení školského rejstříku a akreditací vzdělávacích programů vyššího
odborného vzdělávání. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
stanoví vyhláškami úpravy pro školy a školská zařízení, které zřizují, v těch případech, kdy je
k vydání vyhlášek ve věcech středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení
tímto zákonem zmocněno ministerstvo.
(6) Ve věcech všeobecného vzdělávání a ukončování vzdělávání podle tohoto zákona
postupují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s
ministerstvem.
(7) Služební poměry pedagogických pracovníků, žáků a studentů škol zřizovaných
Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti se řídí zvláštními
právními předpisy.42)
(8) Na školy zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
spravedlnosti se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d), § 74 odst. 8 písm. a), § 167 a
168; ustanovení § 24 odst. 1, § 60, 94, § 102 odst. 4 věta první a § 166 odst. 1 věta druhá se
na tyto školy vztahují přiměřeně. Ředitelem střední školy, vyšší odborné školy a školského
zařízení zřizovaných Ministerstvem obrany může být jen voják z povolání54). Na jmenování
příslušníka bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil ředitelem školy nebo školského
zařízení a na odvolání této osoby z vedoucího pracovního místa ředitele školy nebo školského
zařízení se v případě škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti nevztahuje § 166 odst. 2 až 9. Ředitelem
střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy a školského zařízení zřizovaných
Ministerstvem vnitra může být jen příslušník Policie České republiky ve služebním poměru42)
nebo zaměstnanec, který je státním občanem České republiky. Ředitelem střední školy
požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra
může být jen příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky ve služebním
poměru42) nebo zaměstnanec, který je státním občanem České republiky.
(9) Osoba, která není státním občanem České republiky, může být ke vzdělávání ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany přijata pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele; souhlas zřizovatele si vyžádá ředitel školy v přijímacím řízení.
Zřizovatel je oprávněn souhlas podle předchozí věty odepřít pouze z důvodů ochrany
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
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(10) Na školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky zřizované
Ministerstvem zahraničních věcí se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 6; ustanovení § 28 se na
tyto školy vztahuje přiměřeně.
____________________
42)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
54)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

(……….)
§ 183c
Údaje získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b,
při zjišťování jeho výsledků a při přípravě k němu, údaje získané při přípravě nebo
zjišťování výsledků vzdělávání podle § 74, 78, § 171 odst. 2 a § 174 odst. 2 písm. a) a údaje
vytvořené kombinací nebo vzájemným srovnáním těchto údajů právnická osoba nebo
organizační složka státu, která s těmito údaji nakládá, neposkytuje žadatelům o informace
podle zvláštního zákona60), pokud údaje vypovídají o
a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,
b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou
skupinu dětí, žáků nebo studentů,
c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo
studentů,
d) b) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v ukončeném zjišťování,
e) c) připravovaných nebo používaných nástrojích pro zjišťování a zpracování výsledků
vzdělávání.
Účinné 15. den po vyhlášení
(……….)
§ 184
(1) Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium
v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře je jiným úkonem v obecném zájmu50), při
němž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. V těchto
případech se nepoužije § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Právnická osoba, která vykonává
činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje osobám uvedeným ve větě první cestovní
náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za
pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob.
(2) Za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium
v konzervatoři a absolutorium, funkce předsedy zkušební maturitní komise, a komisaře a
hodnotitele písemné práce náleží odměna. Odměnu s výjimkou odměny komisaře a
hodnotitele písemné práce poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy; v případě
komisaře a hodnotitele písemné práce poskytuje odměnu Centrum. Odměnu, s výjimkou
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odměny komisaře, kterou poskytuje Centrum, poskytuje právnická osoba vykonávající
činnost školy. Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Činnost zadavatele je součástí základního pracovněprávního vztahu k právnické osobě
vykonávající činnost školy, v níž je tato funkce vykonávána.
(4) Účast členů v Akreditační komisi je jiným úkonem v obecném zájmu50), při němž náleží
členům této komise náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných výdajů
za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné se poskytuje ve
výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Členům Akreditační komise
může být dále ministerstvem poskytnuta odměna.
____________________
50)

§ 203 odst. 1 zákoníku práce.

(……….)
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Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
– návrh změn v návaznosti na novelu školského zákona

vzdělávání

VYHLÁŠKA
, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1
a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona
č. 49/2009 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona
č. 101/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)

hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku
nebo její část společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu (dále jen
„didaktický test“) vykonal úspěšně, nebo nejnižší možné slovní nebo bodové hodnocení,
kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo její část
vykonal úspěšně,

b)

řádným termínem první časové období pro konání maturitní zkoušky po úspěšném ukončení
vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole; do prvního časového období náleží i maturitní
zkouška konaná v náhradním termínu podle § 81 odst. 2 věty čtvrté školského zákona,

c)

žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč
uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení, kterému je na základě jeho žádosti
umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám,

d)

asistentem zletilá osoba,2) která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

e)

tlumočníkem zletilá osoba,3) která žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých a ze znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

f)

zkušební dokumentací zadání zkoušek společné části zahrnující testový sešit pro didaktický test,
zvukovou nahrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího jazyka, zadání písemné práce
z českého jazyka a literatury, zadání písemné práce z cizího jazyka, záznamové archy pro zápis
řešení didaktického testu a písemné práce žákem a další dokumenty a soubory vztahující se ke
společné části maturitní zkoušky,

g)

pracovním listem konkrétní zadání pro ústní zkoušku profilové společné části z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky
(dále jen „katalog“),
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h)

záznamovým archem část zkušební dokumentace, do které žák zapisuje řešení didaktického testu
a písemné práce,

i) zkušebním místem škola nebo její odloučené pracoviště, kde se konají maturitní zkoušky,
j)

informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a softwarových aplikací
provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch, které jsou umístěny ve školách nebo
zkušebních místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím,

k)

oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra, kterému Centrum vydalo
oprávnění pro užití systému.
Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
§2
(1) Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

(2) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. 4. května do
10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do
15. května. Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června. V jarním
zkušebním období se didaktické testy konají v období od 4. května do 17. května. Konkrétní
termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo4)
nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 15.
ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají v období od
16. 20. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“)
a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) Písemné zkoušky, písemné práce
a praktické zkoušky se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je
možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.
(5) V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní
zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 1. září do 20.
září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období
určí ministerstvo4) nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním
roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní
zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období
od 1. září do 20. září. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku
konat i v dřívějším termínu.
(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných
a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2
měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním
maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny podle věty
první stanoví ředitel školy v souladu s odstavci 3 až 6 tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním
schématem zkoušek jednotlivých žáků.
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§3
(1) Didaktické testy a písemné práce se zahajují vždy ve stejnou dobu podle jednotného
zkušebního schématu.
(2) Termíny podle § 2 odst. 3 až 7 jsou platné i pro vykonání opravné a náhradní zkoušky.
§4
Přihlašování k maturitní zkoušce
(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku
k maturitní zkoušce (dále jen „přihláška“), jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, řediteli
školy, a to nejpozději do
a)

1. prosince pro jarní zkušební období,

b)

25. června pro podzimní zkušební období.
(2) V přihlášce žák uvede

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,

b)

názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,7)

c)

názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,8)

d)

názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,9)

e)

názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,10)

f)

označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové části maturitní
zkoušky v jazyce národnostní menšiny,

g)

zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie
a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání
společné části maturitní zkoušky,

h)

požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu
konání zkoušky z českého jazyka a literatury společné a profilové části maturitní zkoušky.

(3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení
podle § 20. Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona.
K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných
školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností
o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu
dokladů o vzdělání.
(4) Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci 2 písm.
b) a c). Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 1 až 3;
v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. Přihlášku k opravné
zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek
příslušného zkušebního předmětu profilové části maturitní zkoušky, u kterých neuspěl nebo které
nekonal. Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se ukládá ve škole způsobem
stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11) Skartační lhůta
činí 5 let.
(5) Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle odstavců 2 až 4
Centru nejpozději do
a)

15. prosince pro jarní zkušební období,

b)

30. června pro podzimní zkušební období.
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(6) Změny v údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k nimž došlo od předání údajů Centru
podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru neprodleně. Změny v údajích žáka podle odstavce 2
písm. c) a e), k nimž došlo v době od předání údajů Centru podle odstavce 5 z důvodu přestupu žáka
podle § 66 odst. 4 školského zákona nebo změny oboru vzdělání podle § 66 odst. 3 školského zákona,
oznámí ředitel školy Centru neprodleně. Změny podle věty druhé lze provést nejpozději do začátku
zkoušek profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 2 odst. 4 a 6.
(7) Žák, který byl přijat do posledního ročníku vzdělávání podle § 63 školského zákona po termínu
podle odstavce 5 písm. a), podává přihlášku na následující podzimní zkušební období. Toto období se
pro konání maturitní zkoušky tímto žákem považuje také za řádný termín.
(8) Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy
nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů
v něm obsažených.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Zkouška z českého jazyka a literatury
§5
(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Žákovi podle
§ 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického
testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.
(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob
zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 samostatně číslovaných zadání
písemné práce, z nichž si žák jedno zadání zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název.
Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.
(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba
konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka
a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při
konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
§6
(1) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava
k ústní zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví
a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam
nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující
po jeho zpřístupnění žákům
(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky
společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli
školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních
listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy
pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.
(4) Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu
a vymezením struktury ústní zkoušky.
(5) Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra.
Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím informačního
systému Centra, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

-4-

(6) Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního
listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě
žák losuje znovu.

Zkouška z cizího jazyka
§7
(1) Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z
a)

anglického jazyka,

b)

francouzského jazyka,

c)

německého jazyka,

d)

španělského jazyka, nebo

e)

ruského jazyka.

(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová
část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(3) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.
§8
(1) Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si
vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno
pro hodnotitele.
(3) Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci podle rozhodnutí ředitele školy buď tři
zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní
zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem, nebo čtyři zkušební úlohy zpracované Centrem.
Listinnou podobu příslušného pracovního listu zhotoví škola prostřednictvím informačního systému
Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a případně též z jedné školní zkušební úlohy.
S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy
a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní
žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná
pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění.
(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum řediteli školy
a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 30. září školního roku,
v němž se maturitní zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní Centrum
řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 7 dnů před zahájením ústní
zkoušky ve škole.
(5) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního
listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.
§9
Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského
zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při
konání didaktického testu použít překladový slovník.
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§ 10
Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující
Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí
školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut
a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.
Organizace společné části maturitní zkoušky
§ 11
(1) Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do zkušebního místa v bezpečnostních
schránkách nejpozději poslední pracovní den, který předchází zahájení didaktických testů a písemných
prací podle § 2.
(2) Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž
a)

prezenční listinu žáků,

b)

protokol o průběhu zkoušky v učebně,

c)

pokyny pro zadavatele,

d)

bezpečnostní obálky pro vyplněné záznamové archy a prezenční listinu žáků,

e)

další pomocné materiály.

(3) Ředitel školy převezme bezpečnostní schránku pro zkušební místo od osoby pověřené
Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem o předání.
(4) V den konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu ředitel
přítomnosti komisaře otevře bezpečnostní schránku a vyjme z ní zkušební dokumentaci pro
zkušební předmět a učebnu. Poté bezpečnostní schránku zapečetí. Ředitel školy předá
dokumentaci zadavateli za přítomnosti komisaře, a to nejdříve 20 minut před zahájením
zkoušky. Předání dokumentace se potvrzuje záznamem o předání.

školy za
příslušný
zkušební
příslušné

(5) Zadavatel v učebně, kde se zkouška bude konat, zkontroluje neporušenost obalu zkušební
dokumentace a rozpečetí jej. O rozpečetění provede zadavatel záznam v protokolu o konání zkoušky
v učebně.
(6) Zadavatel rozdá zadání zkoušky a záznamové archy, případně další části zkušební
dokumentace určené žákům, a ve stanoveném čase podle jednotného zkušebního schématu zahájí
zkoušku.
§ 12
Při konání didaktického testu a písemné práce každý žák sedí v samostatné lavici. V jedné učebně
může být nejvýše 17 žáků, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky nejvýše 14 žáků.
§ 13
(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného zkušebního schématu
od žáků vyplněné záznamové archy didaktických testů nebo písemných prací spolu s prezenční
listinou, překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a prezenční listinu do bezpečnostní
obálky a o uložení provede záznam do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně. Bezpečnostní
obálku neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí předání bezpečnostní obálky
v záznamu o předání.
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(2) Komisař bezodkladně převede záznamové archy a prezenční listiny do elektronické podoby
a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra; poté komisař předá záznamové
archy a prezenční listiny řediteli školy, oba předání potvrdí v záznamu o předání.
(3) Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní
schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.
(4) Záznamové archy se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 5 let.
ČÁST TŘETÍ
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 14
(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit
pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková týdenní vyučovací doba
podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144
vyučovacích hodin 4 vyučovací hodiny. Obsahem zkoušky může být Pokud je obsahem zkoušky
více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu, pak se jednotlivé týdenní
vyučovací doby těchto předmětů sčítají.
(2) Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího počtu vyučovacích hodin po
dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený ve školním vzdělávacím programu, který
odpovídá denní formě vzdělávání.
Zkouška z českého jazyka a literatury
§ 14a
(1) Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury ředitel školy stanoví nejméně 5 zadání,
která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob
zpracování zadání.
(2) Zadání písemné práce jsou stejná pro žáky všech oborů vzdělání příslušné školy.
Písemnou práci konají všichni žáci školy ve stejný den a čas.
(3) Délku konání písemné práce stanoví ředitel školy; písemná práce trvá nejméně 90 minut
a nejdéle 150 minut. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu na
list papíru podle pokynů zadávajícího učitele.
(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba
konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání písemné práce může
použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
§ 14b
(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ředitel školy v souladu s rámcovým
a školním vzdělávacím programem stanoví do 30. září školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň stanoví kritéria pro sestavení
vlastního seznamu literárních děl žákem. Seznam a kritéria se zveřejňují způsobem
umožňujícím dálkový přístup a jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru nad pracovním listem obsahujícím úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního
díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních
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děl. Ředitel školy může rozhodnout, že součástí pracovního listu bude i zadání ověřující
jazykové znalosti a dovednosti žáka.
(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle stanovených kritérií vlastní
seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím určené osobě do
31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém
případě žák losuje znovu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních
děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního seznamu literárních děl.
Zkouška z cizího jazyka
§ 14c
(1) Pro písemnou práci z příslušného cizího jazyka v souladu s nabídkou podle § 79 odst. 3
školského zákona ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si 1 zadání
zvolí. Zadání písemné práce obsahuje popis zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob
zpracování zadání.
(2) Písemnou práci z příslušného cizího jazyka konají všichni žáci školy ve stejný den a čas.
(3) Délku konání písemné práce stanoví ředitel školy; písemná práce trvá nejméně 90 minut
a nejdéle 150 minut. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu na
list papíru podle pokynů zadávajícího učitele.
§ 14d
(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 nad
pracovním listem obsahujícím 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
(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.
§ 14e
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo
e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající
jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1
zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března
každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební
období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti
nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části
ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.
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(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března
pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená
kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Zkoušky z dalších zkušebních předmětů
§ 15
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
(1) Zadání maturitní práce obsahuje
a)

téma maturitní práce,

b)

termín odevzdání maturitní práce a délku obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní
komisí,

c)

způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce,

d)

kritéria hodnocení maturitní práce,

e)

požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a

f)

určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude
zpracovávat několik žáků společně.

(2) Zadání maturitní práce podle odstavce 1 určí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem
s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však 4 měsíce před
termínem obhajoby maturitní práce. Žák má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc.
Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v termínu stanoveném ředitelem
školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené
ředitelem školy. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě
jsou žáci hodnoceni jednotlivě.
(3) Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(4) Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí vedoucího
maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta
maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická osoba, která není
v základním pracovněprávním vztahu12) k právnické osobě vykonávající činnost školy (dále jen
„škola“) a která působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce.
(5) Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce.
Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem
obhajoby maturitní práce.
(6) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá
nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy.
(7) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b),
omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li
ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák
maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením
vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal
neúspěšně.
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§ 16
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná
témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava
k ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy stanovit
prodloužení trvání přípravy k ústní zkoušce, nejdéle však na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15
minut.
(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
§ 17
Písemná zkouška
(1) Ředitel školy stanoví témata a zadání nebo zkušební úlohy písemné zkoušky a způsob jejího
konání. Pokud je stanoveno více než jedno téma zadání, žák si jedno téma zadání zvolí
bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí,
vylosuje si jedno téma ze stanovené nabídky témat.
(2) Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle však písemná zkouška trvá 300
minut.
§ 18
Praktická zkouška
(1) Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.
(2) Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak.
(3) V oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění6) se praktická zkouška koná 2 až 4 týdny,
v konzervatoři nejdéle 3 dny.
(4) V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.
(5) Praktická zkouška může mít podobu veřejného vystoupení.
(6) Praktická zkouška může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy
hodnoceni jednotlivě.
§ 19
Kombinace forem
V případě, že ředitel školy stanoví pro konání zkoušky kombinaci dvou nebo více forem
uvedených v § 15 až 18, postupuje se při konání jednotlivých částí zkoušky podle ustanovení této
vyhlášky vztahujícího se k příslušné formě zkoušky.
§ 19a
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e),
lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti
žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit
jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní
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zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího
jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3
školského zákona.
(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu
o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
ČÁST ČTVRTÁ
ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 20
(1) Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským
poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.
(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní
zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3. Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné
části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové
části maturitní zkoušky.
(3) Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4. Doporučení je zároveň
evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. Doporučení obsahuje údaje
o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu znevýhodnění, návrh úprav
podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení
rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení. Vzor formuláře
doporučení obsahuje příloha č. 3a k této vyhlášce.
(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá,
že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. V případech, kdy
znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se
specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1 podle přílohy č. 2 trvá
kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní
zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským
poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se
znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy
testových materiálů, zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti
v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou
asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů. Podrobnější vymezení těchto služeb je
uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu
konání zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky
nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez
zbytečného odkladu. Ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní
komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným
uzpůsobením podmínek.
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(7) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání jeho
přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.
ČÁST PÁTÁ
ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S VYUČOVACÍM JAZYKEM
NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
§ 21
(1) Zkouška z jazyka národnostní menšiny se koná způsobem podle § 14a a 16 16 a 17.
(2) Žák školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, který skládá zkoušky
společné nebo profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny, uvede tuto skutečnost
v přihlášce.
(3) Žák může volit jazyk pro každou zkoušku maturitní zkoušky.

ČÁST ŠESTÁ
HODNOCENÍ ZKOUŠEK
HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 22
(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.
(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum
řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do
15. 17. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Nejpozději následující pracovní
den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel Ředitel
školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů. Výpis, opatřený
faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra
pro každého žáka, který konal didaktický test.
(3) Písemné práce obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru
prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní
výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období nejpozději poslední pracovní den před začátkem
konání ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději však do 29. května, a v podzimním
zkušebním období do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního
schématu. Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému
Centra konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné části příslušného žáka z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka do 30. dubna.
(4) Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Termíny
zahájení ústních zkoušek v příslušných třídách sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím jeho
informačního systému do zahájení písemných prací.
(5) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk
a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném
zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části do protokolu
podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě obou hodnotitelů
a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného
odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky
společné části odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.
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(3) Hranice úspěšnosti zkoušek společné části uvede Centrum v testových sešitech
didaktických testů. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.

Hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky je zvažováno ve dvou
variantách:
Varianta 1: Hodnocení didaktických testů bude probíhat buď na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj.
budou mít základní vypovídací hodnotu, zda žák dosáhl centrálně stanovené hranice úspěšnosti.
Konkrétní bodové (procentní) hodnocení bude uvedeno pouze v protokolu o výsledcích
didaktických testů žáka. Toto bodové hodnocení pak může být využito jako jedno z kritérií
v rámci přijímacího řízení na vysoké školy.
Varianta 2: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky budou pro potřeby vydání
vysvědčení o maturitní zkoušce hodnoceny od „výborný“ po „nedostatečný“, tj. jejich bodové
(procentní) hodnocení CZVV převede v souladu s centrálními kritérii hodnocení na stupeň
prospěchu.
(4) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle
odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:
a)

1 – výborný,

b)

2 – chvalitebný,

c)

3 – dobrý,

d)

4 – dostatečný,

e)

5 – nedostatečný.

(5) Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech a ve výpisu výsledků didaktických
testů u příslušného zkušebního předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
§ 23
(1) Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede Centrum v testových
sešitech didaktických testů a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku.
(2) Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.
(3) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná
všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení
zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek;
v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou
polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. V případě zkušebního
předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.
(4) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.
(5) Hodnocení povinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce
3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:
a)

1 – výborný,

b)

2 – chvalitebný,

c)

3 – dobrý,

d)

4 – dostatečný,

e)

5 – nedostatečný.
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(6) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části podle § 78 odst. 5 školského zákona na
základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:
a)

uspěl,

b)

neuspěl.

(7) Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
§ 24
(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé
zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek
navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje
zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení údaje o hodnocení
podle věty druhé na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také
části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
V případě zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
(3) Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku
úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka
zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo
„nahrazeno“.
(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí
žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část
konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda
zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. 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.
(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným
v odstavci 4 písm. a) až d).
§ 25
(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část
zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
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(2) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl
z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 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.
(3) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru
prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek v příslušné třídě.
ve škole.
§ 25a
Popis mechanismu převodu hodnocení pro opravné/náhradní zkoušky z ČJL a CJ formou PP
a ÚZ pro roky 2021 až 2025
§ 26
Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení
(1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění
výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2
pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy
prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá
žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o
některých dokladech o vzdělání.13)
(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek společné
a profilové části podle stupnice
a)

prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm
horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných
zkoušek není vyšší než 1,50,

b)

prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný,

c)

neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný
nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

(3) V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede
se celkové hodnocení pouze za profilovou část.
(4) V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky
zkouškou podle § 19a, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo
„nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení podle odstavce 2.

ČÁST SEDMÁ
PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ DOKUMENTY
§ 26a
(1) Protokoly a výpis výsledků zkoušek společné části žáka podle § 27 až 31 a záznamy podle
§ 32 jsou součástí povinné dokumentace maturitní zkoušky; vyhotovují a předávají se mezi školou
nebo komisařem a Centrem prostřednictvím informačního systému Centra. Tiskopisy protokolů
a záznamů zpřístupní Centrum prostřednictvím informačního systému Centra před zahájením zkoušek
maturitní zkoušky, nejpozději do 1. dubna příslušného školního roku, pokud není dále stanoveno jinak.
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(2) Protokoly a výpis výsledků zkoušek společné části žáka podle § 27 až 31 se ukládají ve
škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11)
Skartační lhůta činí:
a)

5 let pro protokoly podle § 27 a 28, přílohu protokolu podle § 29a odst. 1 věty druhé a záznam
podle § 32,

b)

45 let pro protokoly a výpis výsledků zkoušek společné části žáka podle § 29 až 31.
§ 27
Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně

(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně je součástí zkušební dokumentace pro danou
učebnu.
(2) Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně zpracuje zadavatel po ukončení didaktického
testu nebo písemné práce v příslušné učebně a předá komisaři bezprostředně po vykonání zkoušky
v učebně; protokol podepisuje zadavatel a komisař. Komisař převede protokol do elektronické podoby
a prostřednictvím informačního systému Centra jej odešle do Centra.
(3) Nejpozději poslední den konání didaktických testů a písemných prací komisař všechny
protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebně předá řediteli školy k uložení.
(4) Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně obsahuje
a)

identifikační údaje školy a zadavatele včetně názvu a adresy sídla školy, resortního identifikátoru
právnické osoby, která vykonává činnost školy, evidenčního čísla protokolu, jména, popřípadě
jmen, a příjmení, data a místa narození zadavatele,

b)

údaje o průběhu zkoušky v učebně včetně označení učebny, data a názvu zkoušky, času zahájení
a ukončení zkoušky, informace o žácích v učebně a počtech odevzdaných záznamových archů,
případných připomínkách žáka k průběhu zkoušky, záznamu o řešení mimořádných situací,
podpisu zadavatele, podpisu komisaře,

c)

v případě asistence nebo tlumočení žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky obsahuje též jméno, popřípadě jména, a příjmení asistenta nebo tlumočníka
a záznam o podstatných skutečnostech ovlivňujících průběh a výsledky maturitní zkoušky.
§ 28
Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě

(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě zpracovává komisař po ukončení
všech didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky, a to na základě údajů
z protokolů o průběhu maturitní zkoušky v učebně; protokol podepisuje komisař a ředitel školy.
Komisař zpracuje protokol v elektronické podobě a prostřednictvím informačního systému Centra jej
odešle do Centra; výtisk protokolu předá řediteli školy k uložení.
(2) Přílohou protokolu o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě jsou protokoly
o průběhu maturitní zkoušky v učebně.
(3) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě obsahuje
a)

identifikační údaje školy a komisaře včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy,
evidenčního čísla protokolu, jména, popřípadě jmen, a příjmení, data a místa narození komisaře,

b)

údaje o průběhu zkoušky ve zkušebním místě včetně záznamu o řešení mimořádných situací, data
vyhotovení protokolu, podpisu komisaře, podpisu ředitele školy.
§ 29
Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
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(1) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka ve
společné části maturitní zkoušky.
(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní
jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději
do 15. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní
zkoušky podle § 26 odst. 1.
(3) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obdrží žák, který se ke zkoušce
přihlásil a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání. Protokol obdrží žák buď v listinné podobě od
ředitele školy, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na základě své žádosti autorizované
v informačním systému Centra. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka musí
obsahovat datum vystavení.
(4) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obsahuje
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní
identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, obor vzdělání, evidenční číslo
protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky údaj
o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek,

b)

údaje o výsledcích zkoušek společné části maturitní zkoušky

c)

1. název zkušebního předmětu včetně jeho dílčích zkoušek,
2. úspěšnost žáka v procentech v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích
zkoušek,
3. percentilové umístění v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích zkoušek,
vztažené k výsledkům zkoušky v řádném termínu maturitní zkoušky,
4. výsledky hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích zkoušek,
5. datum konání zkoušky,
6. celkové hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky vyjádřené slovy „prospěl“ nebo
„neprospěl“,
faksimile podpisu ředitele Centra.
(5) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je součástí školní matriky.

(6) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka se vyhotovuje na tiskopisu, jehož
vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
Výpis výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka
(1) Výpis výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka (dále jen „výpis“) je
dokladem o hodnocení žáka ve společné části maturitní zkoušky. Výpis zpracovává Centrum
a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním
období nejpozději do 17. května a v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září.
(2) Výpis obdrží žák, který se ke zkoušce přihlásil a úspěšně ukončil poslední ročník
vzdělávání. Výpis obdrží žák buď v listinné podobě od ředitele školy, nebo způsobem
umožňujícím dálkový přístup na základě své žádosti autorizované v informačním systému
Centra.
(3) Výpis obsahuje
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy,
resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, obor vzdělání, evidenční
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číslo protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek,
b)

údaje o výsledcích zkoušek společné části maturitní zkoušky
1. název zkušebního předmětu,
2. úspěšnost žáka v procentech v jednotlivých zkušebních předmětech,
3. percentilové umístění v jednotlivých zkušebních předmětech vztažené k výsledkům
zkoušky v řádném termínu maturitní zkoušky,
4. výsledky hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech převedené na
klasifikační stupnici podle § 23 odst. 4,
5. datum konání zkoušek,
6. celkové hodnocení zkoušek společné části vyjádřené slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“,
7. datum vystavení výpisu,

c)

faksimile podpisu ředitele Centra.

(4) Výpis je součástí školní matriky a vyhotovuje se na tiskopisu, jehož vzor je uveden
v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 29a
Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka
(1) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem
o hodnocení těchto zkoušek zkušební maturitní komisí. Přílohou tohoto protokolu jsou záznamy
o hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracované hodnotiteli. Ředitel školy
vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu a jeho příloh pro každého
žáka; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá formuláře jejímu předsedovi spolu
s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).
(2) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává
předseda zkušební maturitní komise, který jej předá spolu s přílohami bez zbytečného odkladu řediteli
školy po ukončení ústních zkoušek společné části.
(3) Protokol hodnocení obsahuje
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy,
resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu,

b)

údaje o hodnocení každé z dílčích ústních zkoušek společné části
1. název zkušebního předmětu,
2. datum konání zkoušky,
3. číslo pracovního listu pro zadání ústní zkoušky společné části z cizího jazyka, téma pracovního
listu pro zadání ústní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury,
4. výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části schválené zkušební maturitní komisí,

c)

podpis předsedy zkušební maturitní komise.

(4) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro
žáka, který se ke zkoušce přihlásil a ústní zkoušku společné části nekonal.
§ 30
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Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
(1) Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu
o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky; před zahájením činnosti
zkušební maturitní komise předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými
v odstavci 3 písm. a).
(2) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
zpracovává předseda zkušební maturitní komise po ukončení všech zkoušek profilové části a ústních
zkoušek společné části maturitní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje předseda zkušební
maturitní komise a ředitel školy. Protokol zůstává k uložení ve škole.
(3) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
obsahuje
a)

identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru právnické osoby,
která vykonává činnost školy, evidenčního čísla protokolu,

b)

údaje o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v dané třídě,
včetně termínů zkoušek, složení zkušební maturitní komise, záznamu o řešení mimořádných
situací, data vyhotovení protokolu, podpisu předsedy zkušební maturitní komise a podpisu
ředitele školy.
§ 31
Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka

(1) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka
v profilové části maturitní zkoušky. Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému
Centra formulář protokolu pro každého žáka; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá
formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).
(2) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka zpracovává předseda zkušební
maturitní komise, který jej předá bez zbytečného odkladu řediteli školy po ukončení zkoušek profilové
části maturitní zkoušky.
(3) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka obsahuje
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy,
resortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční číslo protokolu,

b)

údaje o výsledcích zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
1. název zkoušky, popřípadě její části,
2. forma zkoušky,
3. jazyk zkoušky, v případě žáků škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a žáků
dvojjazyčných tříd gymnázií,
4. datum konání zkoušky,
5. téma zkoušky,
5. číslo, popřípadě název zadání písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné
práce z cizího jazyka,
6. název pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, číslo,
popřípadě téma pracovního listu pro zadání ústní zkoušky z cizího jazyka,
7. název zadání nebo tématu zkoušek z dalších zkušebních předmětů,
6. 8. hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech, popřípadě v jejich částech,
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c)

podpis předsedy zkušební maturitní komise.

(4) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka je součástí školní matriky. Pokud
žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, je přílohou protokolu také ověřená kopie
dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky.
(5) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro žáka, který se ke
zkoušce přihlásil a zkoušku nebo její část nekonal.
§ 32
Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace
(1) Záznam o předání zkušební dokumentace se pořizuje při úkonech podle § 11 odst. 3 až 5
a podle § 13 odst. 1 a 2.
(2) Záznam o předání zkušební dokumentace obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
předávajícího, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis přijímajícího, přesný popis předávané
zkušební dokumentace, identifikační čísla předávaných bezpečnostních schránek se zkušební
dokumentací, datum, hodinu a místo předání zkušební dokumentace.
(3) Záznam o uložení zkušební dokumentace je dokladem o způsobu uložení bezpečnostních
schránek se zkušební dokumentací a nakládání s nimi a obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení
a podpis osoby, která bezpečnostní schránku uložila nebo vyjmula, datum, hodinu a čas uložení nebo
vyjmutí bezpečnostní schránky podle § 38 písm. d).
(4) Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace se ukládají ve škole způsobem
stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.11)
§ 33
zrušen
ČÁST OSMÁ
OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY
§ 34
(1) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl
v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
(2) K opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4.
(3) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky se konají v termínech podle § 2.

ČÁST DEVÁTÁ
ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE
§ 35
(1) Zkušební maturitní komise14) má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda,
místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře.
(2) Dalšími členy jsou
a)

zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu,

b)

přísedící,
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c)

vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění6)
a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M.

U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího
a druhý hodnotitel funkci přísedícího.
(3) V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby,
jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce.
(4) Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy
a)

pro jarní zkušební období do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná,

b)

pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se maturitní
zkouška koná.

(5) Místopředsedou zkušební maturitní komise je jmenován pedagogický pracovník školy
s nejméně pětiletou pedagogickou praxí.
(6) Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. Obě funkce jsou
zároveň slučitelné s funkcí vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce.
§ 36
(1) O hodnocení žáka při zkoušce podle § 6, 8, 14b, 14d, 15 a 16 nehlasuje ten člen zkušební
maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.
(2) Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce.
Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi
zkoušející nebo hodnotitel. Hodnocení písemné zkoušky a písemné práce navrhuje zkušební
maturitní komisi učitel pověřený ředitelem školy hodnocením zkoušky.
(3) V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní
zkoušce jej zastupuje místopředseda.
(4) V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci nebo se
k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně po zjištění dané
skutečnosti do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce.
(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní
zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí.
ČÁST DESÁTÁ
VYMEZENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNŮ A OSOBZABEZPEČUJÍCÍCH MATURITNÍ
ZKOUŠKY
§ 37
Centrum
Centrum
a)

zpracovává a vydává metodické postupy pro výkon funkce orgánů zajišťujících maturitní
zkoušky, zejména ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele, a sleduje jejich dodržování
při přípravě podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, při jejich
průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací a ústních zkoušek společné části,

b)

zpracovává závěrečnou zprávu pro ministerstvo o celkových výsledcích společné části maturitní
zkoušky,

c)

stanovuje místo působiště pro výkon funkce komisaře,
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d)

zajišťuje v součinnosti s ředitelem školy zprovoznění a řádnou funkčnost informačního systému
Centra ve zkušebním místě.

§ 38
Ředitel školy
Ředitel školy
a)

navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v počtu, který je o jednoho
vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,

b)

navrhuje Centru pedagogické pracovníky k odborné přípravě na funkci zadavatele a hodnotitele
ústní zkoušky v počtu potřebném pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole a určuje místo
působiště pro výkon jeho funkce,

c)

ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b
školského zákona,

d)

přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro zacházení se zkušební
dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění řádného uložení bezpečnostních schránek
obsahujících zkušební dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,

e)

zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky,

f)

odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle § 32 odst. 3,

g)

zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech zkušebních místech školy.
§ 39
Komisař

(1) Komisař zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací v daném
zkušebním místě tím, že
a)

řídí a kontroluje činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky,

b)

dohlíží na dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona týkajících se zkušební
dokumentace a materiálů uvedených v § 11 odst. 2 do jejich předání řediteli školy.

(2) Komisař se před zahájením své činnosti prokáže řediteli školy jmenováním k výkonu své
funkce.
§ 40
Zadavatel
Zadavatel
a)

přebírá od ředitele zkušební dokumentaci pro učebnu v bezpečnostním balení, přitom dbá na
dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona,

b)

provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle prezenční listiny a dokladu totožnosti20) a vede
evidenci přítomnosti žáků v učebně v průběhu zkoušky,

c)

informuje žáky o podmínkách a průběhu maturitní zkoušky, včetně práva uplatnit připomínky
k průběhu zkoušky do protokolu podle § 27,

d)

provádí kontrolu přítomnosti asistentů a tlumočníků,
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e)

kontroluje, zda žáci mají pouze povolené pomůcky a zda neporušují podmínky řádného průběhu
maturitní zkoušky,

f)

má k dispozici nejméně jednu sadu povolených pomůcek pro zapůjčení žákům s výjimkou
individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 41
Hodnotitel

Hodnotitel ústní zkoušky společné části zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je
pedagogickým pracovníkem. V případě, že ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dostatečný počet
pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný
zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3.
Písemné práce hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra.
ČÁST JEDENÁCTÁ
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE KOMISAŘE, HODNOTITELE A ZADAVATELE,
OSVĚDČENÍ A TERMÍNY JMENOVÁNÍ
§ 42
(1) Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který
a)

vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole,

b)

nebyl v uplynulých 2 letech před konáním maturitních zkoušek v základním pracovněprávním
vztahu12) ani jiném obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat; před jmenováním do
funkce předloží Centru čestné prohlášení o této skutečnosti,

c)

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře,

d)

při změně podmínek výkonu funkce komisaře absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu
své funkce.
(2) Zadavatelem může být jmenován pedagogický pracovník, který

a)

nemá odbornou kvalifikaci v příslušném oboru a v daném školním roce nevyučuje předmět, který
zadává,

b)

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele; osvědčení o způsobilosti
k výkonu funkce zadavatele zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky musí obsahovat dodatek, kterým zadavatel osvědčuje svoji způsobilost
k výkonu funkce zadavatele zkoušek konaných žáky s příslušným přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky,

c)

při změně podmínek výkonu funkce zadavatele absolvuje aktualizační odbornou přípravu
k výkonu své funkce.
(3) Hodnotitelem může být jmenován pedagogický pracovník, který

a)

splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy,15) které umožňují vyučovat předmět,
který je obsahem zkoušky,

b)

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele; osvědčení o způsobilosti
k výkonu funkce hodnotitele zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky musí obsahovat dodatek, kterým hodnotitel osvědčuje svoji
způsobilost k výkonu funkce hodnotitele zkoušek konaných žáky s příslušným přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky,

c)

při změně podmínek výkonu funkce hodnotitele absolvuje aktualizační odbornou přípravu
k výkonu své funkce.
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§ 43
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, a zadavatele a hodnotitele podle školského
zákona se vydává v písemné formě a obsahuje
a)

název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby
oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis,

b)

jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum a místo narození osoby, která bude vykonávat funkci
komisaře, a zadavatele a hodnotitele,

c)

název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo
vydání a dobu platnosti osvědčení; v případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název
zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět.
§ 44

(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do 28. února a pro
podzimní zkušební období do 30. června.
(2) Pro příslušné zkušební období stanovené v § 2 odst. 3 nebo 5 jmenuje Centrum hodnotitele
písemných prací a ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné
zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Hodnotitele ústní zkoušky
společné části jmenuje ředitel školy podle § 35 odst. 4.
ČÁST DVANÁCTÁ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
§ 45
(1) Informací veřejně nepřístupnou je ta část zadání zkoušky, která je označena textem „Veřejně
nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.“.
(2) Centrum označí jako informaci veřejně nepřístupnou
a)

testovou úlohu nebo zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí
jazyk postavené na úroveň testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o jejím užití pro zadání
společné části maturitní zkoušky,

b)

textové strany zadání didaktického testu a zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura a cizí jazyk v dolní části každé strany,

c)

datové nosiče obsahující zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky potiskem.
(3) Informace veřejně nepřístupná se stává zveřejněnou v případě

a)

testové úlohy nebo zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí
jazyk okamžikem předání části zkušební dokumentace, ve kterých je zahrnuta, žákovi ke zkoušce,

b)

didaktického testu, zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí
jazyk okamžikem předání žákům v učebně zadavatelem,

c)

datového nosiče zveřejněním jeho obsahu v učebně zadavatelem.

(4) Informací veřejně nepřístupnou může být prohlášena dokumentace obsahující informace
o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných a o dalších skutečnostech,
jejichž zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle odstavce 2 učinilo neúčinnou.
(5) Údaje o čase a způsobu zveřejnění informací veřejně nepřístupných zaznamená osoba, která je
zveřejnila podle odstavce 3, do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně podle § 27.
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(6) Jakékoli zveřejnění informace veřejně nepřístupné v období mezi okamžikem jejího označení
Centrem podle odstavce 2 do okamžiku zveřejnění podle odstavce 3 je považováno za neoprávněné.
§ 46
S informacemi veřejně nepřístupnými se smí seznamovat pouze ředitel Centra nebo jím písemně
pověřený zaměstnanec Centra.
§ 46a
Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení
(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací označenou za veřejně
nepřístupnou podle § 80b odst. 1 školského zákona seznámí osoba, která k tomu není oprávněna.
Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo
v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li
známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo,
ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.
(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky,
Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky nebo dílčí zkoušky, případně ministerstvo určí termín
pro odložení či opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby se zkouška nebo dílčí zkouška, jíž se
bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu.
(3) Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému konání zkoušky nebo dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky ve škole a není bezpečnostním incidentem ve smyslu
odstavce 1. Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky
ve škole, komisař nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.
(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve
škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví další postup, kterým řádný průběh zkoušek
zajistí. V případě potřeby stanoví mimořádný termín konání zkoušek nebo dílčích zkoušek, kterých se
organizační incident týká, tak, aby se zkouška v dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.
(5) V případě jednotlivé zkoušky podle § 48 až 50 se ustanovení odstavců 1 až 4 použijí obdobně.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ, AKOMISAŘŮ
A HODNOTITELŮ
§ 47
(1) Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou
hodinu výkonu činnosti předsedy.
(2) Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti
komisaře.
(3) Hodnotiteli náleží odměna ve výši 130 Kč za jednu opravenou písemnou práci; v případě
písemné práce žáka podle § 1 písm. c) náleží hodnotiteli odměna ve výši 150 Kč za jednu opravenou
písemnou práci.
(4) Odměna podle odstavců 1 až 3 a 2 je splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo
platu pro zaměstnance v pracovním poměru.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA
§ 48
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(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části
maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů stanovených pro společnou část maturitní
zkoušky.
(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části
maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního systému Centra. Součástí
přihlášení k jednotlivé zkoušce je přiložení souboru obsahujícího kopii originálu či úředně ověřené
kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání. Při přihlašování se uvádí tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo
narození, adresa trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, státní občanství,
b) adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu, v případě
cizinců místem pobytu, případně kontaktní adresa elektronické pošty,
c) názvy zkušebních předmětů jednotlivé zkoušky a termín konání jednotlivé zkoušky,
d) označení zkušebního předmětu, který bude uchazeč konat v jazyce národnostní menšiny,
e) zařazení uchazeče s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání jednotlivé zkoušky do
kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro
konání jednotlivé zkoušky,
f) požadavek uchazeče podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu
konání jednotlivé zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z matematiky,
g) čestné prohlášení uchazeče, že není žákem střední školy.
(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, se koná v termínu stanoveném Centrem. Termín konání jednotlivé zkoušky Centrum zveřejní
nejpozději 2 měsíce před jejím konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve stejné lhůtě
Centrum jmenuje komisaře.
(4) Pozvánku k vykonání jednotlivé zkoušky zašle Centrum uchazeči nejpozději 14 dnů před
konáním zkoušky; součástí pozvánky je datum, čas a místo konání jednotlivé zkoušky. Způsob
a termín zveřejnění seznamu literárních děl pro jednotlivou zkoušku stanoví Centrum.
(5) Zkouška se koná stejným způsobem jako zkouška společné části maturitní zkoušky podle části
druhé této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné
části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 22 a 23.
(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části
maturitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním systému do 14 dnů od vykonání zkoušky nebo
poslední dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka.
(7) Centrum vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne
stanovení celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně. Vzor
osvědčení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 49
(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní
zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem školy.
(2) K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 4 odst. 1 podáním
přihlášky stanovené v příloze č. 1a k této vyhlášce. Součástí přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál
či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání.
(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní
zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2. Konkrétní termín jednotlivé zkoušky ředitel školy
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a)

nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období,

b)

nejpozději měsíc před konáním jednotlivé zkoušky v podzimním zkušebním období.
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(4) Uchazeči ředitel školy sdělí souhlas s konáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem
a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, v termínu stanoveném jiným právním
předpisem.17) O konání této zkoušky je informován pozvánkou ředitele školy, ve které se uvede vždy
datum, čas a místo konání této zkoušky. Pozvánka je součástí dokumentace uchazeče o vykonání
jednotlivé zkoušky.
(5) Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky
podle části třetí této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá
profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 24.
(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy v anonymizované podobě do
14 dnů od vykonání zkoušky.
(7) Ředitel školy, ve které uchazeč jednotlivou zkoušku konal, vystaví uchazeči osvědčení
o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá profilové zkoušce maturitní zkoušky,
nejpozději do 7 dnů ode dne hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč jednotlivou
zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 50
(1) Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní
zkoušky, se platí úplata nejvýše 1 500 Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před
zahájením zkoušky.18) Konkrétní výši úplaty za konání jednotlivé zkoušky podle § 48 stanoví Centrum
současně se zveřejněním termínu konání zkoušky. V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5
pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost
jeho přihlášky ukončena.
(2) Za provedení jednotlivé zkoušky podle odstavce 1, která svým obsahem a formou odpovídá
zkoušce společné části maturitní zkoušky, náleží škole, která zkoušku provedla, podíl z úplaty
uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této jednotlivé zkoušky, nejvýše
však 50 % úplaty podle odstavce 1.
(3) Nezbytnými náklady jsou
a)

příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance,
případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit
pro zajištění konání zkoušky,

b)

neinvestiční náklady spojené s materiálně-technickým zabezpečením průběhu zkoušky.

(4) Na vedení a uchovávání dokumentace o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně vztahují § 26a až 31.
§ 50a
Tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů na
každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí a označením série tiskopisu a alespoň
šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou
3 mm. Osvědčení se tiskne na papír opatřený ochrannými prvky podle věty první a druhé. Osvědčení
potvrzuje škola nebo Centrum podpisem odpovědného pracovníka a kulatým razítkem s malým
státním znakem.21)
ČÁST PATNÁCTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 51
Společná ustanovení
(1) V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci používat pouze povolené pomůcky, které pro
společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní zkoušky ředitel
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školy. Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických
komunikačních prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.
(2) Údaje o výsledcích maturitní zkoušky vkládané do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. h)
školského zákona obsahují
a)

název zkoušky ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky,

b)

datum konání zkoušky,

c)

údaj o tom, zda žák konal zkoušku v řádném termínu nebo v opravném termínu,

d)

výsledky hodnocení každé zkoušky, včetně dílčích zkoušek nebo částí zkoušek,

e)

celkové hodnocení maturitní zkoušky.

(3) Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost
písemně s uvedením důvodu řediteli školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost důvodů, pro
které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka,
určí žákovi náhradní termín zkoušky.19) Výsledek posouzení zaznamená ředitel školy do informačního
systému Centra.
(4) Při konání didaktických testů a písemných prací společné části a písemných zkoušek
a písemných prací profilové části maturitní zkoušky je zakázána vzájemná komunikace mezi žáky.
Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů při konání didaktických testů se posuzuje, jako
by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím
k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka. Žák může uplatnit připomínky k průběhu zkoušky
v učebně.
(5) Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní
práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí
krajského úřadu podle § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to před zkušební komisí jmenovanou
krajským úřadem.
(6) Náležitosti žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí
o vyloučení z konání této zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 2 školského zákona jsou
uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 k této vyhlášce, které současně obsahují doporučené vzory
žádostí. Doporučené vzory ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Tato vyhláška se vztahuje i na ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v konzervatořích.

§ 52
Přechodná ustanovení
(1) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 je nepovinným zkušebním předmětem společné části
maturitní zkoušky kromě zkušebních předmětů uvedených v § 10 odst. 1 také český jazyk a literatura
ve vyšší úrovni obtížnosti.
(2) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze
zkušebního předmětu informatika.
(3) Do doby vydání rámcových a školních vzdělávacích programů se postupuje podle
dosavadních učebních dokumentů oborů vzdělání.
§ 53
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.

Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
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2.

Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve
středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 54
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009 s výjimkou § 48 a § 50 odst. 2 a 3, které
nabývají účinnosti dnem 1. září 2010.
--------------------------------------------------2)

§ 78a odst. 2 školského zákona.
§ 78a odst. 2 školského zákona.
4)
§ 80 odst. 1 školského zákona.
5)
§ 79 odst. 4 a 5 školského zákona.
6)
Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L
podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 78 odst. 1 písm. a) až e) školského zákona.
8)
§ 79 odst. 1 školského zákona.
9)
§ 78 odst. 1 písm. f) školského zákona.
10)
§ 79 odst. 2 školského zákona.
11)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
12)
§ 3 věta druhá zákoníku práce.
13)
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 80a odst. 1 školského zákona.
15)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
17)
§ 113 odst. 2 písm. b) školského zákona.
18)
§ 113a odst. 1 školského zákona.
19)
§ 81 odst. 2 školského zákona.
20)
Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 213/2006 Sb.
3)
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