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Shrnutí / Abstract
Aktuální informace o dopadech koronavirové krize na fungování školních zařízení ve vybraných
evropských státech se zaměřením na omezení provozu zařízení a souvisejícími změnami
harmonogramu či formy přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních či závěrečných zkoušek
na střední školy. Jednotlivé aktualizace jsou v přehledu barevně označeny (fialovou barvou).
Up-to-date information on impact of the Coronavirus crisis on educational institutions in selected
European countries including temporarily closing all educational institutions and changes in
timetable or form of secondary school entrance examinations and secondary school leaving
examinations. Individual updates are color coded in the report (deep purple).
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Úvod
Níže uvedené přehledy v tabulkách přinášejí informace o situaci týkající se omezení školních
zařízení v době koronavirové krize ve vybraných státech (státy EU a ostatní evropské státy).
Jedná se o aktuální informace, a to v rámci tří sledovaných otázek:
- omezení provozu školních zařízení,
- úpravy přijímacího řízení na střední školy,
- změny souvisejících s maturitními či závěrečnými zkouškami na středních školách.
Jednotlivé aktualizace jsou v přehledu barevně označeny (fialovou barvou).
Omezení provozu školních zařízení: Ve většině zemí došlo k uzavření všech školních zařízení,
např. ve Finsku zůstaly otevřené jen mateřské školy. Výjimkou je Švédsko, kde nedošlo k uzavření
škol, středním a vysokým školám bylo doporučeno, aby výuka prozatím probíhala distanční
formou. Po uzavření škol probíhá ve všech zemích distanční vzdělávání (online), v několika zemích
je využíván i samostatný TV kanál (např. Černá Hora, Albánie).
Úprava přijímacího řízení na střední školy: Úpravy harmonogramu či podmínek přijímacího řízení
se v rámci zemí liší. Kromě zemí, ve kterých přijímací zkoušky na střední školy nejsou zavedeny
(např. Belgie, Francie, Itálie, Izrael, Španělsko či Turecko), dochází buď:
- k úpravě harmonogramu přijímacího řízení v návaznosti na znovuotevření škol (např. v Estonsko
či Slovensku po 2 týdnech, v Polsku po 3 týdnech obnovení školní docházky);
- harmonogram nebyl měněn v zemích, kde jsou přijímací řízení plánována na červen
(např. Albánie, Lucembursko, Německo);
- zrušení centrálních (státních) přijímacích zkoušek (např. v Dánsku, Lotyšsku a Nizozemí);
- realizace pouze písemné části zkoušek za dodržení přísně stanovených hygienických pravidel
(Švýcarsko, Makedonie – plánováno elektronickou formou);
- přijímací zkoušky již proběhly v průběhu ledna až března (Maďarsko).
Změna související s maturitními či závěrečnými zkouškami na středních školách: Podobně jako
u přijímacích zkoušek i změny u maturitní či závěrečné zkoušky se v jednotlivých zemí liší:
- úprava harmonogramu konání/ či upřesnění (např. Albánie, Portugalsko, Estonsko);
- zjednodušení zkoušek (např. v Itálii či Izraeli bude nižší počet písemných či ústních zkoušek,
v Rakousku dojde pouze k nižšímu počtu písemných zkoušek, zrušení ústních zkoušek a výsledná
známka bude zohledňovat i známky ze studia);
- zrušení centrálních (státních) zkoušek (např. v Nizozemsku, Slovensku, Švédsku);
- zrušení zkoušek a závěrečné známky vypočteny z průměrů známek z jednotlivých předmětů
studia (Velká Británie, Francie, Belgie/Valonský region (Frankofonní jazyková komunita), zrušení
zvažuje i Lotyšsko, Řecko či Švýcarsko;
- závěrečné zkoušky nejsou realizovány, jen v případě pokračujícího studia na vysoké škole je
vyžadována vstupní zkouška na vysokou škol (Španělsko);
- zkoušky jsou realizovány elektronicky formou videokonference (Makedonie).
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Státy Evropské unie
Země

Omezení provozu školních zařízení

Belgie

Vlámský region/vlámská jazyková komunita
(vlámsky mluvící obyvatelé):
Uzavřeny jsou všechny základní, střední a
vysoké školy. Po velikonočních svátcích byla
zahájena výuka zvaná „pre-teaching“, která je
zaměřena na samostudium z domova
prostřednictvím televize a internetu.

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Centrální přijímací zkoušky na střední školy
nejsou zavedeny.

V rámci Valonského regionu (frankofonní jazykové
komunity) se maturitní a závěrečné zkoušky
nebudou vykonávat a studenti obdrží známky
na základě průměru výsledků dosažených během
studia daného školního roku.

Frankofonní jazyková komunita (Valonský
region a Brusel):
Základní, střední a vysoké školy jsou
uzavřeny. Nebyla zavedena žádná forma
distančního vzdělávání typu „pre-teaching.“
Dánsko

1

Od 15. dubna se na řadě míst otevřely jesle,
školky a na základě uvážení místní
samosprávy i první stupně základních škol.
Děti se ale v tomto termínu vrátily do tříd jen
v polovině dánských obcí a v metropoli Kodaň
se otevřelo pouze 35 procent zmíněných
zařízení. Důvodem bylo, že ostatní jesle,
školky a školy požádaly o více času, aby
se přizpůsobily stále platným preventivním
opatřením. Od 20. dubna již mají fungovat
všechna zařízení i školní družiny.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Úřady Vlámského regionu dosud nevydaly žádné
rozhodnutí o tom, zda a jakou formou budou
maturitní a závěrečné zkoušky probíhat.

Závěrečné státní zkoušky na nižších středních
školách nebudou žáci absolvovat, nahradí je
závěrečná známka. Studenti tak dostanou
závěrečné diplomy a mohou se ucházet o
studium na středních školách.

Střední školy zůstávají zatím zavřené s výjimkou
studentů posledních ročníků vyšších středních
škol, kteří budou konat závěrečnou zkoušku.
Vláda potvrdí, jak budou zkoušky probíhat.1

Pravidla pro udělování závěrečných známek,
které nahradí známky ze zkoušek, budou
upřesněna Ministerstvem školství.

Sådan åbner dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner i første fase. Uvm.dk (Online). Dostupný z: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabnerdagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Estonsko

Estonská vláda vydala nařízení o uzavření
všech vzdělávacích institucí,
kromě mateřských školek. Od 16. března t.r.
probíhá výuka na základních a středních
školách digitálně (online, TV). Každých 14 dní
se posuzuje závažnost situace a podle toho
se upravuje pokračování výuky distančním
způsobem.
Mateřské školky jsou otevřené. V případě
nutnosti dojde k jejich okamžitému uzavření.
Veškeré mimoškolní aktivity jsou s okamžitou
platností zrušeny.

6
Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Vzhledem k současné situaci byly přijímací
zkoušky na střední školy odloženy. Přijímačky
nezačnou dříve než dva týdny po obnovení
povinné školní docházky.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Podmínky pro konání maturitních zkoušek se
zatím nezměnily. Počítá se s variantou jejich
konání v pozdějším termínu. Situace závisí na
současném vývoji situace. Je možné, že dojde
k posunu termínu konání maturitních zkoušek.
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Finsko

Vláda v rámci bezpečnosti zakázala výuku ve
vzdělávacích institucí na všech úrovních
vzdělávání. Přijatá opatření jsou prodloužena
do 13. května t.r. Výuka probíhá
alternativními způsoby pomocí dálkového
studia.
Předškolní zařízení jsou v provozu.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Výběr studentů na střední školy probíhá na
základě průměrů známek získaných během
studia. Střední školy mají možnost uspořádat
přijímací řízení dle svého uvážení.
Vzdělávací instituce odborného směru
rozhodují o konání přijímacího řízení. Pokud
to není nezbytně nutné, doporučuje vláda,
aby se střední školy vzdaly konání přijímacího
řízení, aby se zabránilo přítomnosti
více uchazečů při jejich konání.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
O harmonogramu konání maturitních zkoušek se
zpravidla rozhoduje rok předem. Maturitní
zkouška pro školní rok 2019/2020 byla zahájena
10. března t.r. Podle schváleného harmonogramu
měly poslední písemné maturitní testy
proběhnout ve dnech 24. a 26. března t.r.
Z důvodu šíření koronavirové nákazy rozhodla
Maturitní zkušební rada (Matriculation
Examination Board) o dřívějším konání
maturitních písemných zkoušek, a to již 17. a 19.
března t.r. Rada vydává pokyny k obsahu,
uspořádání a hodnocení zkoušek. Odpovídá za
technické zajištění zkoušek a s pomocí
přidružených členů také vyhodnocuje závěrečné
testy.2
V souvislosti s tím byl zkrácen celý časový
harmonogram konání maturitních zkoušek tak, že
maturitní zkouška proběhla formou písemných
testů nejpozději do 20. března t.r.

Francie

Vzdělávací sektor (základní, střední a vysoké
školy) je uzavřen od druhé poloviny března.
Od 11. května 2020 dojde podle plánu vlády
k velmi postupnému otvírání základních a
středních škol.

Centrální forma konání přijímacích zkoušek
není zavedena.

Maturitní zkoušky se konat nebudou. Studenti
obdrží maturitní vysvědčení na základě známek
během studia. Výsledná maturitní známka
umožňuje vstup na vysokou školu.

Všechny univerzity zůstanou uzavřené až
do zahájení příštího akademického roku (září
2020).

2

Matricualtion Examination. Ylioppilastutkintolautakunta Studentexamensnamnden (Online). Dostupný z: https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Itálie

Na základě vyhlášky (decree-laws 6/2020 a
19/2020) byla od 5. března do 3. května t.r.
pozastavena výuka na všech školách.
Vzdělávání je prováděno na dálku.
Vyhláška stanovuje, že školní rok 2019/2020
bude uznán za platný i v případě, že nebude
dosaženo zákonem požadovaných 200
školních dnů.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Přijímací zkoušky na střední školy nejsou
zavedeny.
Začátek výuky pro školní rok 2020/2021 (pro
všechny druhy škol) bude zahájen v souladu s
nařízením Ministerstva školství po dohodě se
zástupci jednotlivých regionů.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Nařízení o maturitní zkoušce (závěrečných
zkouškách) upravuje vyhláška ministra školství č.
22/2020. Termín a forma maturitních a
závěrečných zkoušek nebyl pro tento školní rok
ještě stanoven. Vše závisí na tom, zda 18. května
dojde k obnovení docházky do škol. Předběžně se
předpokládá celkové zjednodušení maturitních
zkoušek (závěrečných zkoušek) konáním méně
písemných testů, méně ústních zkoušek.

Na nákup digitální techniky ve školách
k provádění výuky na dálku bylo uvolněna
částka 85 milionů euro.
Lotyšsko

Od 13. března t.r. byla v zemi přijata řada
preventivních opatření, mezi které patří
zahájení vzdělávání na dálku na všech typech
škol (základních, středních a vysokých
školách). Kromě toho musí být ukončena
všechna školení a zkoušky pořádané v rámci
sportovních a zájmových vzdělávacích
programů.
Ministerstvo školství společně ve spolupráci
se Státním vzdělávacím střediskem a učiteli
škol vypracovalo metodická doporučení,
pokyny a instrukce pro zahájení vzdáleného
online vzdělávání s platností od 23. března
t.r.

V případě, že v letošním školním roce nebude
obnovena povinná školní docházka (bude
pokračovat online vzdálená forma výuky
žáků) a státní centrální přijímací zkoušky
budou zrušeny, neplánuje se žádný náhradní
termín pro jejich konání.

Ministerstvo školství zvažuje podle vývoje situace
dvě varianty pořádání maturitních zkoušek:
var. 1) Centralizovaná část maturitních zkoušek
proběhne v termínu mezi 15. červnem a 7.
červencem t.r.
var. 2) Maturitní zkoušky by se vůbec nekonaly a
závěrečné hodnocení by proběhla na základě
průměrů známek z jednotlivých předmětů během
studia.

Vybraná témata č. 17/2020

9

Země

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
V současné době nevydalo Ministerstvo
Lucembursko Od 16 března t.r. jsou na základě vládního
nařízení uzavřeny všechny školy a zařízení pro školství žádné nařízení o změnách termínů
poskytování předškolní péče. Otevření všech přijímacích zkoušek.
těchto institucí je plánováno na 4. května t.r.
Předpokládá se, že toto datum bude
dále upraveno v souvislosti s aktuálním
vývojem šíření koronaviru. Nařízení setýká
všech institucí po celé zemi poskytujících
základní, střední a vysokoškolské vzdělávání.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Ministerstvo školství nevydalo žádné pokyny ke
změnám termínů v konání maturitních zkoušek.

Maďarsko

Na základě vládního rozhodnutí
byly uzavřeny vzdělávací instituce. Vzdělávání
na základních a středních školách pokračuje
dál prostřednictvím TV a online platformy.

Původní termín pro konání maturitních zkoušek
(skládají se z písemné a ústní části) by měl začít
dne 4. května t.r. Výsledky dosažené u maturity
slouží jako podklad pro přijímací řízení na vysoké
školy.

Přijímací zkoušky na střední školy proběhly v
řádném termínu před oficiálním uzavřením
škol:
- státní písemná přijímací zkouška dne 18.
ledna t.r.
- ústní přijímací zkouška v termínu od 24.
února do 13. března t.r. (ústní část přijímací
zkoušky požadují jen některé střední školy)

Vzhledem k náhlým opatřením v souvislosti s
šířením koronavirové nákazy budou uspořádány
pouze písemné maturitní zkoušky, které by měly
začít podle původního plánu od 4. května t.r.

Vybraná témata č. 17/2020
Země

Omezení provozu školních zařízení

Německo

Vlády spolkových zemí uzavřely dohodu
o postupném uvolňování restriktivních
opatření (v platnosti od 16. března t.r.)
v souvislosti s koronavirovou nákazou.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Přijímací zkoušky na gymnázia se konají cca v
polovině května. Jejich konání nebylo
zrušeno.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Maturanti se vrátí zpět do škol v pondělí 4. května
t.r. Písemná část maturitní zkoušky, která měla
proběhnout v březnu, je zatím odložena a bude
muset být složena k jinému datu.3

Konání všech centrálních přijímacích zkoušek
je z rozhodnutí ministryně školství zrušeno.

Na základě rozhodnutí ministryně školství bylo
pro letošní školní rok 2019/2020 zrušeno konání
všech centrálních (státních) zkoušek.

Na základě restriktivních opatřeních
jsou uzavřeny všechny vzdělávací instituce od
16. března do 3. května t. r. a výuka probíhá
digitálně prostřednictvím internetu a TV.
(Aktualizováno 28. dubna t. r.)
Postupné otevírání škol je v kompetenci
jednotlivých spolkových zemí. Některé
zahájily postupné otevírání škol
za dodržování přísných hygienických nařízení
od 20. dubna t. r. Jiné spolkové země plánují
pozdější termín postupného otevírání
školských zařízení.
Nizozemsko

Vzdělávací instituce zůstávají zavřené až do
konce květnových školních prázdnin do 3.
května t.r.
Učitelé organizují výuku žáků ve formě online
vzdělávání na dálku.

3

Žáci získají maturitní vysvědčení na základě
výsledků ústních maturitních zkoušek konaných
ve školách. Rozhodnutí ministryně umožňuje
školám získat více času na uspořádání školské
části maturitních zkoušek s ohledem
na bezpečnost a kvalitu.

School closures and no partying: How coronavirus is affecting life in Germany. Thelocal.de (Online). Dostupný z: https://www.thelocal.de/20200312/school-closures-and-eventsaxed-how-coronavirus-is-affecting-life-in-germany

Vybraná témata č. 17/2020
Země

Omezení provozu školních zařízení

Polsko

Od 12. března došlo na základě rozhodnutí
ministra školství k uzavření mateřských,
základních a středních škol. Učitelé
vykonávají výuku prostřednictvím online
platformy na dálku. Omezení fungování škol
při zachování povinnosti studia na dálku bylo
prodlouženo do 26. dubna t.r. Školy určily
pravidla, podle kterých probíhá vzdělávání na
dálku. Bylo umožněno studentům půjčovat
vybavení nezbytné pro distanční vzdělávání.

Portugalsko

S okamžitou platností došlo k pozastavení
výuky vzdělávacích institucí na všech
úrovních. Je však podporováno dálkové
vzdělávání, které probíhá přes internet,
youtube kanál a prostřednictvím veřejné TV.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Dne 10. dubna byl pozměněn harmonogram
konání všech zkoušek, bez uvedení
konkrétního termínu jejich konání. Datum
konání zkoušek musí být oznámeno
nejpozději 21 dnů před nově stanoveným
termínem konání zkoušek.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
V termínu od 2. do 8. dubna bylo umožněno
předčasné složení maturitních zkoušek pro
studenty, kteří tak chtěli dobrovolně učinit.
Veškeré informace pro tyto studenty byly
zveřejněny na internetových stránkách školy,
včetně příslušných dokumentů i v tištěné podobě
k vyzvednutí na příslušné škole.
Řádný termín konání maturitních zkoušek bude
oznámen nejpozději 21 dnů předem.

Přijímací zkoušky na střední školy nejsou
zavedeny. Na konci ročníku základní školy
studenti absolvují dvě zkoušky:
- portugalský jazyk;
- matematika.
K těmto zkouškám se vypočítá vážený průměr
s výsledkem zkoušky a známkami, které
student získal během studia.

Harmonogram konání závěrečných zkoušek byl
pozměněn z důvodu přijatých vládních opatření.
Původní první fáze závěrečných zkoušek byla
naplánována na 15. června. Vzhledem k šíření
nákazy covid-19 jsou závěrečné maturitní zkoušky
plánovány na 6. července t.r.

Vybraná témata č. 17/2020
Země

Omezení provozu školních zařízení

Rakousko

Uzavřené školy budou znovu otevřeny
za předpokladu příznivého vývoje krizové
situace, dodržování přísných hygienických
opatření a za předpokladu sníženého počtu
žáků ve třídách rozdělením do skupin
s maximálním počtem 11 žáků. Skupiny žáků
se střídají ve výuce například tak, že pro
skupinu A výuka probíhá ve dnech pondělí,
úterý, středa a pro skupinu B v dalších dnech.
Předměty tělesná a hudební výchova jsou
prozatím zcela zrušeny.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Není znám zvláštní postup pro přijímací
zkoušky na střední školy.

Zvláštní situaci budou přizpůsobeny i samotné
maturitní zkoušky, které proběhnou pouze
ve formě tří písemných zkoušek (ústní zkoušky
budou zcela zrušeny). Konečné hodnocení
maturitních zkoušek bude ovlivněno také
známkami získanými během studia.
Od 4. května t. r. začnou probíhat i závěrečné
zkoušky na odborných učilištích, obchodních
školách a středních školách technického směru.

Otevření základních a speciálních škol se
plánuje na 18. května t. r. v rámci druhé fáze
otevírání školských zařízení. (Učitelé se vrací
do škol od 15. května t. r.).
Řecko

Vzdělávací instituce – mateřské, základní,
střední a vysoké školy jsou na základě
vládního rozhodnutí uzavřeny od 10. března
t.r. Jejich opětovné otevření se předběžně
plánuje na 27. dubna t.r., nedojde-li k
dalšímu zpřísnění opatření v rámci boje
proti koronavirové nákaze.
Veřejné i soukromé školy pořádají online
vzdělávání svých žáků.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
V rámci první etapy postupného otevírání
školských zařízení bude od 4. května t. r. zahájena
výuka pro závěrečné maturitní třídy.

Není zavedena centrální forma konání
přijímacích zkoušek na střední školy.

Ministerstvo školství zvažuje možnost zrušení
konání maturitních a závěrečných zkoušek.

Soukromé školy provádějí přijímací řízení ke
studiu v květnu a nejžádanější veřejné střední
školy organizují přijímací řízení obvykle v
měsíci červnu. Dosud nebylo vydáno žádné
rozhodnutí o změně termínů těchto
přijímacích řízení.

Přijímací zkoušky na veřejné vysoké školy by se s
největší pravděpodobností měly konat nejpozději
do 15. července t.r.
Podle vyjádření ministra školství budou příslušná
závazná rozhodnutí související s maturitními
zkouškami na středních školách a přijímacími
zkouškami na vysoké školy zveřejněna během
několika následujících týdnů (přijatá závazná
opatření budou provedena změnou zákona nebo
vydáním ministerského nařízení).

Vybraná témata č. 17/2020
Země
Slovensko

Slovinsko

13

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Podle ustanovení školského zákona pozastavil Na základě prohlášení ministra školství se
ministr školství s okamžitou platností od 30.
přijímací zkoušky na střední školy přesouvají
března do odvolání vzdělávání v základních a a budou se konat během jednoho
středních školách. Učitelé škol jsou povinni
kalendářního týdne po 15. květnu t.r.
zajistit žákům samostudium prostřednictvím
nejdříve 2 týdny po ukončení mimořádného
elektronické komunikace.
stavu, kvůli kterému byla přerušena výuka
vzdělávacích institucí.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Prohlášením ministra školství byla zrušena
písemná státní část maturitní zkoušky ze
slovenského jazyka a literatury a cizího jazyka.
Ústní část maturitní zkoušky se bude se konat
nejdříve 14 dní po umožnění návratu studentů do
škol, nejpozději do 30. června t.r.

Od 12. března t.r. byly na základě opatření
Ministra zdravotnictví uzavřeny všechny
základní, střední a vysoké školy.

Ministr školství odložil datum konání maturitních
zkoušek.

Výuka byla zahájena formou průběžného
distančního vzdělávání v souladu s osnovami
běžného školního roku.

Termín konání zkoušek není ještě stanoven.

Praktická část maturitní zkoušky bude na základě
rozhodnutí ředitele škol přizpůsobena aktuálním
možnostem školy a termín jejího konání bude
nejdříve 14 dní po skončení mimořádného
opatření.

Vybraná témata č. 17/2020
Země

Omezení provozu školních zařízení

Španělsko

Podle článku 9 královského nařízení
č. 464/2020 ze dne 14. března t.r. byla v celé
zemi oficiálně pozastavena vzdělávací činnost
ve vzdělávacích institucích, tj. mateřských,
základních, středních a vysokých školách a
ostatní typy vzdělávání, jako např. jazykové,
sportovní, umělecké vzdělávání.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Žáci, kteří úspěšně absolvovali poslední rok
základní školy, nemusí skládat přijímací
zkoušky pro pokračování studia na střední
škole.
Hlavními tématy projednávanými nyní na
vládní úrovni jsou: forma ukončení školního
roku 2019/2020 a způsob hodnocení žáků v
tomto školním roce.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Středoškolské vzdělávání (od 16 do 18 let) se
nazývá maturitní vzdělání (baccalaureate), není
povinným vzděláním a pokud si student přeje
pokračovat dál ve studiu na vysoké škole,
vyžaduje se, aby na konci tohoto studia proběhla
vstupní zkouška na vysokou školu (Prueba
de Acceso a la Universidad4). Vzhledem k nastalé
situaci Ministerstvo školství koncem března
vydalo časový harmonogram konání zkoušek,
podle kterého se uvedená zkouška bude konat v
termínu od 22. června až do 10. července
(konkrétní datum stanoví až každé regionální
Ministerstvo školství).

Vzdělávací systém ve Španělsku je v rukou
regionálních vlád, a proto Ministerstvo
školství (má stále pravomoc přijímat společné
obecná standardy v oblasti vzdělávacího
systému) koordinuje společně s regionálními
Podle Ministra školství bude vstupní zkouška
ministerstvy školství nejvhodnější postup jako
přizpůsobena nynější situaci tak, aby studenti
reakci na současnou situaci.
nebyli znevýhodněni tím, že nemohli řádně
absolvovat poslední půlrok středoškolského
studia.

4

Cómo es el acceso a las universidades en España. Nosequeestudiar.net (Online). Dostupný z: https://www.nosequeestudiar.net/orientacion/por-pais/como-es-el-acceso-a-lasuniversidades-en-espana/

Vybraná témata č. 17/2020
Země

Omezení provozu školních zařízení

Švédsko

Střední a vysoké školy nebyly uzavřeny, ale
bylo jim doporučeno, aby výuka prozatím
probíhala distanční formou.
Koncem března vstoupil v platnost nový
zákon, který umožňuje vládě (v případě
nutnosti) rozhodnout o okamžitém uzavření
předškolních zařízení, základních škol,
mimoškolních center a jiných vzdělávacích
institucí.
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Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy
Základní školy nejsou uzavřené, a tak
studenti posledního ročníku základních škol
mají možnost ukončit základní vzdělání a
získat konečné hodnocení, které slouží jako
podklad pro přijímací řízení ke studiu na
střední školy.

Změna termínu (příp. způsobu konání)
u maturitních či závěrečných zkoušek
Všechny státní závěrečné nebo maturitní zkoušky
byly do 30. června t.r. zrušeny. Tato situace však
neznamená, že studentům závěrečných ročníků
studia středních škol nebude umožněno složit
maturitní zkoušku a podat přihlášku k přijímacímu
řízení na vysokou školu.

Ostatní evropské státy
Země

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy

Změna termínu (příp. způsobu konání) u
maturitních či závěrečných zkoušek

Albánie

Na základě rozhodnutí Ministra zdravotnictví a
sociální ochrany „O uzavření vzdělávacích institucí
z důvodu prevence proti šíření koronaviru“ jsou od
10. března t.r. pozastaveny veškeré vzdělávací
činnosti a uzavřeny všechny vzdělávací
instituce –
mateřské, základní, střední a vysoké školy, včetně
pozastavení ostatních typů vzdělávání (např. jazykové
vzdělávání, sportovní výuka, umělecké vzdělávání).

V současné době Ministerstvo školství
nevydalo pokyn ke změně termínu konání
přijímacích zkoušek na střední školy, které
jsou původně plánovány na polovinu
června t.r.

Ministerstvo školství v současné době
nevydalo pokyn ke zrušení termínu konání
maturitních zkoušek. Došlo pouze k jejich
posunu z poloviny května na konec června
t.r.

Ministerstvo školství ve spolupráci s učiteli základních
a středních škol zahájilo online vzdělávaní
prostřednictvím TV kanálu Public Television Channel
(RTSH).

Vybraná témata č. 17/2020
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy

Černá Hora

Na základě vládního rozhodnutí jsou od 16. března
t.r. až do odvolání uzavřeny všechny vzdělávací
instituce – předškolní zařízení, základní, střední a
vysoké školy.

Ministerstvo školství vydalo rozhodnutí o
Ministerstvo školství vydalo rozhodnutí
odkladu termínů konání závěrečných testů o odkladu konání termínů maturitních
pro hodnocení znalostí studentů na konci zkoušek.
studia základní školy. Výsledky těchto
testů společně s průměry dosažených
známek během celého studia slouží jako
podklad k přijímacímu řízení na střední
školy.

Ministerstvo školství zahájilo nový koncept vzdělávání
na dálku „Učit se doma“, který byl spuštěn od 23.
března t.r. Nový koncept vzdělávání na dálku je
navržen v souladu s učebními osnovami pro 14
předmětů – matematika, černohorský jazyk, anglický
jazyk, italský jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk,
ruský jazyk, dějepis, zeměpis, sociologie, chemie,
biologie, fyzika a informatika).

Nový harmonogram konání všech
hodnotících testů vydá Ministerstvo
školství ve spolupráci se Zkušebním
Centrem nejméně 20 dnů před vlastním
termínem konáním těchto závěrečných
Online vysílání probíhá:
testů. O novém harmonogramu bude
- na třech TV kanálech se 100% pokrytím po celé zemi veřejnost informována v dostatečném
(první TV kanál vysílá pro žáky 1. až 5. ročníku
předstihu.
základní školy; druhý TV kanál pro žáky od 6. do 9.
ročníku základní školy; třetí TV kanál je určen
pro žáky středních škol).
- výukový materiál pro žáky základních a středních
škol je také k dispozici na webových stránkách
www.ucidoma.me a kanálu YouTube.

Změna termínu (příp. způsobu konání) u
maturitních či závěrečných zkoušek

Vybraná témata č. 17/2020
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy

Změna termínu (příp. způsobu konání) u
maturitních či závěrečných zkoušek

Gruzie

Povoz byl omezen na všech typech školských zařízení
z důvodů oznámení nouzového stavu prezidentem
republiky do 21. dubna t.r. Ministerstvo školství
vydalo specifický program vzdělávání, podle kterého
má výuka pokračovat distanční formou vzdělávání:

Ministerstvo školství společně s Národním
střediskem pro hodnocení a zkoušky
vydalo rozhodnutí o prodloužení lhůty pro
registraci k jednotné státní přijímací
zkoušce na střední školy o jeden měsíc.
Změna se týká pouze termínu registrace,
nikoli samotného data zkoušky, které
bude případně upraveno podle vývoje
výjimečného stavu.

Podle vyjádření ministra školství bude školám
umožněno zajistit flexibilní posun v termínu
konání maturitních zkoušek tak, aby byl
dokončen aktuální školní rok. Zrušení konání
maturitních zkoušek se nepředpokládá.

Na základě vyhlášky Ministerstva školství
nebudou přijímací zkoušky na střední
školy probíhat ústní formou, ale pouze
písemně za dodržení přísných
hygienických opatření.

Ve smyslu vydané vládní vyhlášky je studium
zajištěno pouze skrze elektronickou
komunikaci.

- Ministerstvo školství ve spolupráci s veřejnoprávním
vysíláním spustilo projekty vzdělávání na dálku
od 30. března t.r.:
- výuka probíhá v souladu s národními vzdělávacími
programy prostřednictvím živého vysílání druhého TV
kanálu a online platformy veřejného vysílání;
- výuka probíhá prostřednictvím komunikační
platformy Feedc Edu, která je dostupná zdarma a je
přístupná na kterémkoliv smartphonu a nevyžaduje
vysokorychlostní internetové připojení. Platforma
umožňuje sdílení dokumentů, nahrávání a stahování
dat a pořádání skupinové výuky. Platforma je
uživatelsky příznivá pro studenty, rodiče a učitele.
Makedonie

Na základě vyhlášeného stavu nouze prezidentem
republiky a přijatých krizových opatření ve stavu
legislativní nouze byly uzavřeny všechny základní,
střední a vysoké školy. Výuka nebyla přerušena a
probíhá distanční formou z domova prostřednictvím
elektronické komunikace.

V závislosti na samotném rozhodnutí
příslušné školy mohou být závěrečné a
maturitní zkoušky organizovány použitím
prostředků elektronické komunikace
(videokonference).
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Země

Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy

Změna termínu (příp. způsobu konání) u
maturitních či závěrečných zkoušek

Izrael

Dne 15. března došlo na základě vládní vyhlášky
k uzavření všech vzdělávacích institucí, včetně
zařízení péče o děti, speciálních vzdělávacích institucí
a vysokých škol. Platnost uzavření škol na základě
vyhlášky je do 18. dubna t.r. V současnosti se však
diskutuje o jejím prodloužení.

Přijímací zkoušky na střední školy
neexistují. Některé školy (např. umělecké
školy, speciální školy pro nadané
studenty) mohou v rámci přijímacího
řízení konat pohovory nebo zkoušky.
Žádné konkrétní pokyny týkající se konání
přijímacích zkoušek na střední školy
nejsou známy.

Na základě oznámení ministra školství ze dne
6. dubna t.r. budou muset absolventi
středních škola absolvovat maximálně pět
zkoušek místo sedmi povinných zkoušek před
změnou. Nyní je třeba absolvovat:
- tři povinné zkoušky (matematika, anglický
jazyk a mateřský jazyk)
- zkouška z humanitních předmětů
(literatura, bible, historie)
- jedna zkouška z vědeckého předmětu
(chemie, fyzika, psychologie, biologie nebo
studia IT);
- Začátek provádění závěrečných zkoušek byl
odložen od poloviny května do 22. června t.r.
Ročník bude řádně ukončen 30. července t.r.

Švýcarsko

Všechny vzdělávací instituce (školy, univerzity a další
vzdělávací instituce) jsou uzavřeny od 13. března t.r.
Tento zákaz je zatím platný do 26. dubna t.r. Výuka
probíhá distanční formou prostřednictvím TV nebo
emailu.

Písemné přijímací zkoušky se mohou
konat za předpokladu, že jsou dodržována
bezpečností pravidla proti šíření nákazy
(např. dodržování dostateční vzdálenosti
mezi uchazeči). Ústní podoba konání
přijímacích zkoušek byla pro tento rok
zrušena. Učitelé mohou provádět
hodnocení pro přijímací řízení na základě
průměru známek dosažených během
studia.

Pokud nebude možné uskutečnit konání
maturitních zkoušek, bude maturitní
vysvědčení obsahovat průměr známek, které
student obdržel během svého studia.
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Omezení provozu školních zařízení

Úprava termínu (příp. formy uspořádání)
přijímacího řízení na střední školy

Změna termínu (příp. způsobu konání) u
maturitních či závěrečných zkoušek

Turecko

Všechny vzdělávací instituce (mateřské, základní,
střední a vysoké školy) jsou od 16. března t.r.
zavřené. Ministerstvo národního vzdělávání plánuje
znovu jejich otevření 30. dubna t.r. Výuka probíhá
formou dálkového vzdělávání prostřednictvím
vyhrazených TV kanálů a digitální platformy online
vzdělávání.

Na střední školy nejsou přijímací zkoušky
zavedeny.

Maturitní zkoušky nejsou zavedeny. Existují
přijímací zkoušky (LGS) ke studiu na vysoké
školy, které se podle harmonogramu mají
konat dne 7. června t.r. Nedošlo ke změně
termínu konání těchto zkoušek.

Přijímací zkoušky na střední školy
ve většině případů neexistují. Pokud se na
některé školy konají, probíhají vždy na
podzim, a proto se na ně zatím nevztahují
opatření přijatá v souvislosti s
koronavirovou nákazou.

Všechny veřejné závěrečné zkoušky jsou pro
letošní školní rok zrušeny. Studenti obdrží
závěrečné známky ze zkouškových předmětů
vypočítané na základě průměru známek
získaných během studia.

Velká Británie Všechna vzdělávací zařízení jsou až do odvolání
uzavřena.

V Anglii existují standardizované testy
(SATS), které absolvují žáci posledního
ročníku základní školy vždy v květnu. Testy
SATS byly pro letošní rok zrušeny.

K takto vypočítaným závěrečným známkám
budou univerzity přihlížet v rámci přijímacího
řízení pro vysokoškolské studium.

