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Pozměňovací návrh
poslance
Jana Kubíka
k vládnímu návrhu 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.
Tisk 645

Podává se návrh na níže uvedenou úpravu vládního návrhu zákona:

1. V Části první Článku I se vkládá nový bod 1., který zní:
„1. V § 60b odst. 3 se slovo „, jejich“ nahrazuje slovy „zajišťuje ministerstvo nebo z jeho pověření
Centrum;“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V Části první Článku I se za dosavadní bod 14. vkládají nové body 15., 16. a 17., které znějí:
„15. V § 80 odst. 1 věta druhá zní „Ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum připravuje katalogy a
zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a označuje zadání zkoušek společné části maturitní
zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné.“.
16. V § 80 odst. 3 se písmena a) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno a) a dosavadní písmena d) až j) se označují jako
písmena b) až h).
17. V § 80 odst. 3 se text „písmene f)“ nahrazuje textem „písmene d)“.“.
Následující body se přečíslují.
3. V Části první Článku I se za dosavadní bod 18. vkládá nový bod 19., který zní:
„19. V § 80 odst. 5 písm. d) se text „odstavce 3 písm. e)“ nahrazuje textem „odstavce 3 písm. c)“.“.
Následující body se přečíslují.
4. V Části první Článku I se za dosavadní bod 23. vkládají nové body 24. a 25., které znějí:
„24. V § 80b odst. 1 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „ministerstvo nebo Centrum“.
25. V § 80b odst. 2 a 3 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „Ministerstvo nebo Centrum“.“.
Následující body se přečíslují.
5. V Části první Článku I se za dosavadní bod 31. vkládá nový bod 32., který zní:
„32. V § 82 odst. 1 se text „podle § 80 odst. 3“ nahrazuje textem „podle § 80 odst. 1 nebo 3“.“.
Následující body se přečíslují.

Odůvodnění:
Školský zákon stanovuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) určuje
obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky a že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále
jen „Centrum“) připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky. V § 78a školský
zákon stanoví povinnost MŠMT katalogy publikovat s dostatečným předstihem. Obdobně v případě
jednotných zkoušek v rámci přijímacího řízení na střední školy je uvedeno, že přípravu zadání testů
jednotné zkoušky zajišťuje Centrum. V textu zákona tak nejsou zcela jednoznačně vymezené role
jednotlivých aktérů zajišťujících tyto zkoušky zejména ve vztahu k zadání zkoušek.

Navrhuje se proto upravit školský zákon tak, aby bylo jednoznačné, že zadání testů jednotné zkoušky i
zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky originárně náleží MŠMT, které je však může delegovat
na Centrum.

Platné znění (oproti platnému znění školského zákona, nezahrnuto znění vládního návrhu):
§ 60b
Obsah a forma přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od
12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna
do 30. dubna. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro
základní vzdělávání.
(2) Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Způsob zadávání, délku trvání a
kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí
právní předpis.
(3) Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zajišťuje ministerstvo nebo z jeho pověření
Centrum; distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů
jednotné zkoušky jako informaci veřejně nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. Ministerstvo je
správcem registru uchazečů o vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou;
Centrum je zpracovatelem tohoto registru. Registr obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho
rodné číslo, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum narození uchazeče.
(4) U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
(5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm.
a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.
(6) Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

§ 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 nebo z jeho
pověření Centrum připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a označuje
zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné.
Ministerstvo je správcem25) registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků maturitních
zkoušek. Registr obsahuje za účelem identifikace žáka rodné číslo žáka, a nebylo-li 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) a)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) b)zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s
výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní,
e) c) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy k odborné
přípravě pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele,
f) d) zajišťuje konání zkoušek ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci, obsah a
průběh maturitní zkoušky,
g) e) vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle písmene f) písmene d),
osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele,
h) f) jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací a odměňuje je,
i) g) je zpracovatelem25a) registru podle odstavce 1,
j) h) je správcem25) registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisaře,
zadavatele a hodnotitele; registr obsahuje také rodná čísla pedagogických pracovníků, a nebylo-li
rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení a datum a místo narození.
(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 podle odstavce 3 písm. e) odstavce 3 písm. c).
(…)

§ 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 ministerstvo

nebo Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v
prováděcím právním předpisu zveřejněno.
(2) Centrum Ministerstvo nebo 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.
(3) Centrum Ministerstvo nebo 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.

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 podle § 80 odst.
1 nebo 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou
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 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.

