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Senátní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne ………… 2011,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
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. a zákona č. 378/2009
Sb., se mění takto:
1. § 77 až 79 se včetně nadpisů zrušují.
2. V § 80 odst. 1 se slova „společné části“ zrušují.
3. V § 80 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 25a zrušují.
4. § 80a se zrušuje.
5. V § 80b se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
6. V § 81 se odstavce 1 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 81 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob hodnocení maturitní zkoušky, nabídku cizích
jazyků maturitní zkoušky a nabídku nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, období
konání, pravidla průběhu a způsob hodnocení maturitní zkoušky, pravidla pro konání
opravné a náhradní zkoušky a podmínky ke stanovení obsahu maturitní zkoušky,
b) pravidla pro přípravu, organizaci a řízení maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejího
průběhu a vyhodnocení výsledků a vymezení činnosti orgánů zajišťujících maturitní
zkoušky, předpoklady pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, podrobnosti
o způsobu a formě jejich jmenování a o činnosti zkušební maturitní komise a výběru a
jmenování jejích členů,
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c) pravidla o formě, způsobu a termínech podání přihlášky, o obsahu, termínech, formě
a způsobu předávaní údajů z přihlášek, a rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení
evidence podle § 80 odst. 1, a o způsobu ochrany údajů v ní obsažených,
d) podrobnosti o podmínkách a způsobu konání maturitní zkoušky žáků se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce
národnostní menšiny.“.
8. V § 82 odstavec 1 zní:
„(1) Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební
maturitní komisí anebo byl z konání této zkoušky nebo její části vyloučen, může písemně
požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo její části anebo
rozhodnutí o vyloučení, a to do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky nebo
kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení.“.
9. V § 82 odstavec 2 zní:
„(2) Krajský úřad rozhodne o žádosti podle odstavce 1 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. Česká školní inspekce a Centrum poskytují krajskému úřadu
součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne
vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.“.
10. V § 82 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
11. V § 90 odst. 12 se slova „odst. 1, 2 a 4“ zrušují.
12. V § 102 odst. 9 se slova „odst. 1, 2 a 4“ zrušují.
13. V § 113 odstavec 1 zní:
„(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, maturitní zkoušce z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované
v dané škole.“.
14. V § 113 odst. 2 písm. a) se slova „společné části“ zrušují.
15. V § 113c odst. 1 se slova „společné části“ zrušují.
16. V § 169a odst. 1 písm. b) se slova „v souladu s § 78a odst. 4“ zrušují.
17. V § 172 odstavec 5 zní:
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„(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí vykonávají pravomoci
ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce podle tohoto zákona tato ministerstva
s výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3 a § 28, 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.“.
18. V § 182a odst. 1 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
19. V § 183 odst. 2 se slova „§ 80a odst. 4,“ zrušují.
20. V § 185 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 26 se označují jako odstavce 9 až 25.
21. V § 185 se odstavec 25 zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
A. Důvody nezbytnosti nové úpravy
Důvody navrhované právní úpravy týkající se zrušení konání maturitních
zkoušek novým způsobem stále přetrvávají. Do dnešního dne došlo toliko k odložení
původního termínu, a to dvakrát.
Stávající stav připravenosti společné části maturitní zkoušky je naprosto nevyhovující,
tzn. „státní“ maturitní zkoušky nejsou dosud ve vyhovující míře připraveny a ani dosavadní
odklad zavedení nové podoby maturit neodstranil významné problémy, které projekt
provázejí. Nepřipravenost konceptu vyvolává oprávněné obavy, zda pochybnosti o projektu
jsou nyní řešitelné a zda případné chyby centra (systémové, logistické nebo bezpečnostní)
negativně nedopadnou na školy a především maturující žáky. Zlepšení stávající situace nelze
očekávat ani v nejbližších letech.
Dalším důvodem navrhované právní úpravy je i skutečnost, že koncept nových
maturitních zkoušek nebyl dobře přijat a všichni poukazují na stav jeho nepřipravenosti. Proto
je potřeba státní maturity prozatím zrušit do doby vytvoření nové, účinnější a levnější
koncepce odpovídající požadavkům současného systému.
Navrhuje se zrušit současné pojetí státních maturit minimálně do doby, než bude
realizována nová ucelenější koncepce, která bude pregnantněji reflektovat soudobé
požadavky systému v kontextu s hospodářskými možnostmi státu, kterážto nová úprava
by měla být v mnohem větším časovém předstihu prezentována osobám, jichž se bude
dotýkat nejvíce, tedy studentům a pedagogickým pracovníkům.
B. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy
Podle předpokladu navrhovaná změna zákona finančně nezatíží státní rozpočet ani
veřejné rozpočty (rozpočty krajů a obcí).
C. Soulad navrhované úpravy s mezinárodními smlouvami a s ústavním pořádkem ČR
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není rovněž v rozporu
s právem EU.
D. Odůvodnění návrhu na vyslovení souhlasu již v prvém čtení
Navrhovatel navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila
souhlas již v prvém čtení. Důvodem tohoto návrhu je zejména značná časová tíseň, kdy
realizace nového způsobu maturit je již uskutečňována.
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II. Zvláštní část
K čl. I bodu 1
Ustanoveními § 77 až 79 je do zákona č. 561/2004 Sb. implementována základní
úprava státních maturit, kdy jsou tyto rozděleny na společnou a profilovou část. Ustanovení
§ 78 až 79 pak podrobně upravují jednotlivé části státní maturitní zkoušky a způsob jejich
konání.
Tato ustanovení nelze aplikovat v případě zrušení státní maturitní zkoušky, proto je
nezbytné je jako celek zrušit.
K čl. I bodu 2
Ustanovení § 80 odst. 1 upravuje odpovědnost Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy za průběh společné části maturitní zkoušky, jakož i za další úkony konané
v souvislosti se státní maturitní zkouškou.
Ustanovení § 80 odst. 1 obsahuje výslovný odkaz na společnou část maturitní
zkoušky, kdy tato je spjata výlučně jen se státní maturitní zkouškou. V rámci zrušení státní
maturitní zkoušky je nezbytné toto ustanovení upravit tak, aby jej bylo možné aplikovat
i v případě zrušení státní maturitní zkoušky, tzn. je nezbytné výslovný odkaz na státní
maturitní zkoušku, resp. na společnou část maturitní zkoušky, vypustit. Touto úpravou bude
odpovědnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zachována ve stejném rozsahu.
K čl. I bodu 3
Ustanovení § 80 odst. 3 až 5 se týkají práv a povinností Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání, krajského úřadu a ředitele školy ve vztahu ke státním maturitám.
Tato ustanovení vzhledem k úmyslu zrušení státních maturit budou rovněž zrušena
s tím, že se ponechává toliko § 80 odst. 2 stanovící, že Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy zřizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání coby státní příspěvkovou
organizaci podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
K čl. I bodu 4
Ustanovení § 80a blíže stanoví podmínky pro společnou část maturitní zkoušky, a to
včetně povinností jednotlivých osob.
Rovněž toto ustanovení bude jako celek zrušeno s ohledem na jeho specifický obsah
týkající se toliko státní maturitní zkoušky.
K čl. I bodu 5
Ustanovení § 80b odst. 1 upravuje povinnost mlčenlivosti výlučně ve vztahu
ke společné části maturitní zkoušky.
Dotčený § 80b odstavec 1 nelze aplikovat v případě zrušení státní maturitní zkoušky.
Rovněž § 80b odstavec 1 je tedy nutno zrušit.
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S ohledem na zrušení prvního odstavce v § 80b je nezbytné z důvodu dodržení číselné
řady provést v rámci § 80b také úpravu co do číslování následujících odstavů, tj. odstavců 2
až 4, jejichž znění zůstává beze změny.
K čl. I bodu 6
Ustanovení § 81 upravuje další podmínky konání maturitní zkoušky. Odstavce 1 až 9
§ 81 upravují podmínky, které jsou vázány výlučně ke státní maturitní zkoušce.
Vzhledem k uvedenému záměru tohoto zákona je nezbytné odstavce 1 až 9 zrušit.
Za účelem zachování číselné řady je nutné upravit rovněž číslování obou následujících
odstavců ustanovení § 81.
K čl. I bodu 7
V ustanovení § 81 odst. 11 (nově § 81 odst. 2) jsou taxativně vyčteny skutečnosti,
u kterých je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákonem zmocněno k jejich úpravě
prostřednictvím prováděcího právního předpisu.
Nově je navrhováno formulovat tento taxativní výčet s ohledem na zrušení některých
předchozích ustanovení zákona, kdy např. profilové části maturitní zkoušky a/nebo didaktické
testy nebudou v budoucnu využívány.
K čl. I bodu 8
Ustanovení § 82 odst. 1 umožňuje každému, kdo konal zkoušky taxativně uvedené
v tomto ustanovení anebo z nich byl vyloučen, požádat krajský úřad o přezkoumání výsledku
a průběhu těchto zkoušek, popř. rozhodnutí o vyloučení z těchto zkoušek.
Nově je navrhováno formulovat oprávnění každého pouze ve vztahu k závěrečné
zkoušce a/nebo k části maturitní zkoušky.
K čl. I bodu 9
Ustanovení § 82 odst. 2 obsahuje pravomoc krajského úřadu o rozhodování žádostí
jemu adresovaných dle ustanovení § 82 odst. 1 a součinnost České školní inspekce a Centra
pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Nově je tento odstavec formulován s ohledem na eliminaci prvku státních maturitních
zkoušek tak, aby krajský úřad mohl vykonávat své pravomoci dle ustanovení § 82 odst. 1
za současné podpory České školní inspekce a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
K čl. I bodu 10
Ustanovení § 82 odst. 3 umožňuje každému, kdo konal společnou část maturitní
zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní formou, obrátit se
svou žádostí o přezkum na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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S ohledem na zrušení státních maturitních zkoušek a zachování existence pravomocí
krajského úřadu v této věci k rozhodování bude ustanovení § 82 odst. 3 vypuštěno z důvodu
obsolentnosti.
K čl. I bodům 11 až 21
Z důvodu zrušení příslušných ustanovení zákona nebo jejich změny se další
ustanovení zákona na ně odkazující v tomto smyslu upravují, popř. částečně zrušují.

V Praze dne 9. prosince 2010

Milan Štěch, v. r.
předseda Senátu
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Platné znění části zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyznačením navrhovaných změn
Maturitní zkouška
§ 77
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 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,
c) matematika,
d) občanský a společenskovědní základ,
e) informatika a
f) předměty stanovené prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro nepovinné
zkoušky.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to zkoušek
ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a jednoho ze zkušebních
předmětů uvedených v odstavci 1 písm. c) až e). V rámci společné části maturitní zkoušky
může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky, a to ze zkušebních předmětů podle
odstavce 1 písm. f). Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož
koná povinnou zkoušku.
(3) Pro každou povinnou zkoušku má žák právo zvolit si v termínu stanoveném
prováděcím právním předpisem buď základní úroveň obtížnosti, nebo vyšší úroveň obtížnosti
zkušebního předmětu. Zvolená úroveň obtížnosti zkušebních předmětů povinné zkoušky,
jakož i zvolené zkušební předměty nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81
odst. 1. Škola zajišťuje přípravu žáka na zkoušky nejméně v základní úrovni obtížnosti, a to
ve všech zkušebních předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky.
(4) 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.
(5) Zkoušky ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. c) až f) se konají
formou didaktického testu s výjimkou nepovinné zkoušky konané z cizího jazyka, která se
skládá z dílčích zkoušek podle odstavce 4. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona
rozumí písemná zkouška, která je jednotně zadávána a centrálně vyhodnocována, a to
způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

- 10 (6) Ředitel školy může v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním
vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání
a) rozhodnout, z kterého zkušebního předmětu podle odstavce 1 písm. c) až e) budou žáci
konat povinnou zkoušku, nebo
b) určit zkušební předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci provést volbu
zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku.
(7) Ředitel školy je povinen rozhodnutí podle odstavce 6 zveřejnit na veřejně
přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
nejpozději 3 měsíce před termínem pro podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podle
§ 60b těmi uchazeči, kterých se toto rozhodnutí týká. Pokud ředitel své rozhodnutí nezveřejní
způsobem a ve lhůtě podle věty první, má žák právo volby ze zkušebních předmětů
uvedených v odstavci 1 písm. c) až e).
§ 78a
(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 a úroveň obtížnosti
zkoušky. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 24 měsíců před termínem konání
zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(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.
(4) Žák koná společnou část maturitní zkoušky v řádném termínu ve škole, jíž je
žákem. Náhradní a opravnou zkoušku žák koná ve škole stanovené Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“), s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou,
kterou žák koná ve škole, v níž měl konat nebo konal maturitní zkoušku v řádném termínu.
(5) 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) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.
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- 11 § 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. Ve školách
a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška
z jazyka národnostní menšiny.
(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,
témat a termínů konání těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném
místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 12
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) praktické zkoušky, nebo
e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).
(5) 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) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou
písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané
formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany
zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.
(7) Žák koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem.
(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 nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení žáka a datum a místo jeho
narození.
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(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 písemné práce a formou ústní,
e) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy
k odborné přípravě pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele,
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,
h) jmenuje na návrh ředitele školy komisaře a odměňuje jej,
i) je zpracovatelem25a) registru podle odstavce 1,
j) 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 a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky,
c) jmenuje ostatní 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).
____________________
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 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, pokud se žáci vzdělávají ve stejném oboru vzdělání.
Členem zkušební maturitní komise jsou v případě dílčí zkoušky společné části konané ústní
formou také hodnotitelé. 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.
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(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 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 hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce.
(6) Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem a zadavatelem může být
jmenován pouze ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících2) 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.
§ 80b
Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky, 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) (1) Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu, aby informace označené jako
veřejně nepřístupné byly zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny se s nimi
seznamovat.
(3) (2) 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.
(4) (3) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance Centra zprostit pouze ředitel
Centra, v případě ředitele Centra a další fyzické osoby ministr.
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- 14 § 81
Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě
přihlášky podané řediteli školy. 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. Žák může konat opravnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v jiné úrovni
obtížnosti, než v jaké konal tuto zkoušku v řádném termínu. 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.
(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) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení
posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.
(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.
(7) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky,
a to v termínu stanoveném ředitelem školy.
(8) 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) 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 části maturitní
zkoušky.
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- 15 (10) (1) 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) (2) 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 a nabídku zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy,
témat a období konání těchto zkoušek, termíny pro volbu úrovně obtížnosti zkoušek společné
části maturitní zkoušky, termíny a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny
a pravidla pro opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce;
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 a pravidla pro odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí,
komisařů, zadavatelů a hodnotitelů;
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 se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny.
(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob hodnocení maturitní zkoušky, nabídku
cizích jazyků maturitní zkoušky a nabídku nepovinných zkoušek maturitní zkoušky,
období konání, pravidla průběhu a způsob hodnocení maturitní zkoušky, pravidla
pro konání opravné a náhradní zkoušky a podmínky ke stanovení obsahu maturitní
zkoušky,
b) pravidla pro přípravu, organizaci a řízení maturitní zkoušky, zajištění podmínek
jejího průběhu a vyhodnocení výsledků a vymezení činnosti orgánů zajišťujících
maturitní zkoušky, předpoklady pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře,
podrobnosti o způsobu a formě jejich jmenování a o činnosti zkušební maturitní komise
a výběru a jmenování jejích členů,
c) pravidla o formě, způsobu a termínech podání přihlášky, o obsahu, termínech, formě
a způsobu předávaní údajů z přihlášek, a rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení
evidence podle § 80 odst. 1, a o způsobu ochrany údajů v ní obsažených,
d) podrobnosti o podmínkách a způsobu konání maturitní zkoušky žáků se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce
národnostní menšiny.
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- 16 Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky
§ 82
(1) Každý, kdo konal
a) závěrečnou zkoušku,
b) zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo
c) dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou,
anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad
o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení, a to do 8 dnů
ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí
o vyloučení.
(1) Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky
před zkušební maturitní komisí anebo byl z konání této zkoušky nebo její části vyloučen,
může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky
nebo její části anebo rozhodnutí o vyloučení, a to do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen
výsledek zkoušky nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení.
(2) Krajský úřad rozhodne o žádosti podle odstavce 1 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. 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 zkoušky konané formou písemné práce 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 se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní
předpis.
(2) Krajský úřad rozhodne o žádosti podle odstavce 1 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. Česká školní inspekce
a Centrum poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování
zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební
komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
(3) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky s výjimkou dílčí
zkoušky konané formou písemné práce a ústní formou, může písemně požádat ministerstvo do
5 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek nebo kdy mu bylo oznámeno
rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění
o výsledku přezkoumání nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
(4) (3) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které
mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.
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§ 90
Absolutorium v konzervatoři
(1) Účelem absolutoria v konzervatoři je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání
stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání,
zejména ověřit úroveň klíčových dovedností, vědomostí a postojů absolventa, které jsou
důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání.
(2) Absolutorium v konzervatoři je komplexní odborná zkouška, která se skládá
z teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovených rámcovým vzdělávacím programem,
zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby, absolventského výkonu
z jednoho nebo dvou hlavních oborů, popřípadě zkoušky z umělecko-pedagogické přípravy,
pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program. Absolutorium v konzervatoři pro obor tanec
se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovených rámcovým vzdělávacím
programem, absolventské práce a její obhajoby, absolventského výkonu a zkoušky
z umělecko-pedagogické přípravy. Obsah a termíny konání zkoušek stanoví ředitel školy.
(3) Žák může konat absolutorium v konzervatoři, pokud úspěšně ukončil poslední
ročník vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a
a) v šestiletém vzdělávacím programu úspěšně vykonal závěrečné komisionální zkoušky
z českého jazyka a literatury a dějin oboru nebo maturitní zkoušku,
b) v osmiletém vzdělávacím programu úspěšně vykonal závěrečné komisionální zkoušky
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo maturitní zkoušku.
(4) Žák, který ukončuje vzdělávání v konzervatoři absolutoriem bez předchozího
konání maturitní zkoušky, koná v termínu stanoveném ředitelem školy závěrečnou
komisionální zkoušku z předmětů podle odstavce 3 ve školním roce, v němž byla výuka
těchto předmětů ukončena, nejpozději však do konce prvního pololetí následujícího školního
roku. Neprospěl-li žák u závěrečné komisionální zkoušky, stanoví zkušební komise termín
opravné zkoušky. Opravnou závěrečnou komisionální zkoušku může žák konat nejvýše
dvakrát. Předsedu a členy zkušební komise pro závěrečnou komisionální zkoušku jmenuje
ředitel školy.
(5) Absolutorium v konzervatoři se koná před zkušební komisí. Předsedu zkušební
komise jmenuje krajský úřad; předseda zkušební komise musí být pedagogickým
pracovníkem z jiné konzervatoře nebo vysoké školy, který má odpovídající odbornou
a pedagogickou způsobilost a nejméně pětiletou umělecko-pedagogickou praxi.
Místopředsedu a členy zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři jmenuje ředitel
školy, místopředsedou je jmenován pedagogický pracovník příslušné školy s nejméně
pětiletou pedagogickou praxí; členem komise musí být vedoucí absolventské práce, vedoucí
absolventského výkonu a oponent. Ustanovení § 74 odst. 9 a 10 se použije obdobně.
(6) Po dobu 5 vyučovacích dnů před zahájením absolutoria v konzervatoři se žáci
nezúčastňují vyučování, tato doba je určena pro přípravu na absolutorium.
(7) Zkušební komise může žákovi povolit odklad závěrečné komisionální zkoušky
nebo absolutoria v konzervatoři, popřípadě stanovit žákovi termín náhradní zkoušky, pokud se
z vážných důvodů nemohl ke konání závěrečné komisionální zkoušky nebo absolutoria
dostavit a do 3 pracovních dnů od konání zkoušky nebo absolutoria se písemně omluvil
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- 18 předsedovi zkušební komise. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech
předseda zkušební komise prominout.
(8) Jestliže se žák nedostavil k závěrečné komisionální zkoušce nebo absolutoriu
bez řádné omluvy, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se,
jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(9) Neprospěl-li žák ze zkoušky absolutoria v konzervatoři, popřípadě neobhájil-li
absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku, popřípadě opravnou obhajobu
absolventské práce v termínu, který mu určí zkušební komise. Opravnou zkoušku a opravnou
obhajobu absolventské práce je možno konat dvakrát.
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
absolutorium v konzervatoři. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium
v konzervatoři a byla mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu
práva a povinnosti žáka do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
(11) Žák může vykonat absolutorium v konzervatoři nejpozději do 5 let od ukončení
posledního ročníku vzdělávání.
(12) Každý, kdo konal absolutorium v konzervatoři může požádat krajský úřad do 8
dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této
zkoušky. Při přezkoumání se postupuje obdobně podle § 82 odst. 1, 2 a 4.
§ 102
(1) Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka
a obhajoby absolventské práce. Absolventská práce může být zpracována a obhajována
společně několika studenty; i v tomto případě jsou studenti hodnoceni jednotlivě.
Absolventská práce a její obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti.
(2) Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce.
(3) Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání
zkušební komise o hodnocení studenta.
(4) Zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné
vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda
a vedoucí učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, přísedící,
který vyučuje daný předmět, vedoucí absolventské práce a oponent. Členem zkušební komise
může být jmenován také odborník z praxe. Předsedu komise jmenuje krajský úřad, ostatní
členy komise ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 9 a 10 se použije obdobně.
(5) Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci,
může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců
od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské
práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.
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- 19 (6) Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně
omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo
nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat
náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda
zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat
opravnou zkoušku.
(7) Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy
úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium v případě
vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem školy
30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit, v případě vzdělávacího programu
v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně
ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho
omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo
obhajobu vykonal neúspěšně.
(8) Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního
ročníku vzdělávání.
(9) Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může
do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad
o přezkoumání jejího průběhu a výsledku. Při přezkoumání se postupuje obdobně podle § 82
odst. 1, 2 a 4.
§ 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.
(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, maturitní zkoušce 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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- 20 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 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 určí
Centrum. Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy
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.
§ 113c
Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
(1) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu26a)
získala dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí
stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností
vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole
nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů
či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem
příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným
vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
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- 21 v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání umožní,
na základě žádosti osoby uvedené ve větě prvé, této osobě vykonání závěrečné zkoušky,
maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu. V případě dílčích
zkoušek konaných ústní formou a zkoušek společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky
v termínech stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 může závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo
absolutorium v konzervatoři konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě
zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy. Nejedná-li se o školu
zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, může ředitel školy podmínit možnost
vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením
úplaty ve výši jím stanovené; úplata je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané
školy.
(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na obory vzdělání, v rámci kterých se získává
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu26b).
____________________
26a)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších
předpisů.
26b)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
§ 169a
(1) Ministerstvo zřizuje Centrum zřizovací listinou, která obsahuje zejména
a) označení zřizovatele,
b) název Centra v souladu s § 78a odst. 4 a jeho sídlo,
c) den, měsíc a rok vzniku Centra,
d) vymezení účelu, pro který se Centrum zřizuje, a tomu odpovídajícího předmětu hlavní
činnosti,
e) vymezení majetku, který ministerstvo svěřuje Centru při jeho zřízení,
f) označení statutárního orgánu a uvedení toho, kdo jej na vedoucí pracovní místo jmenuje
a z něho odvolává,
g) vymezení základní organizační struktury Centra,
h) datum vydání zřizovací listiny.
(2) Ve zřizovací listině může ministerstvo stanovit také předmět jiné činnosti Centra,
má-li ji Centrum v souladu s rozpočtovými pravidly36) vykonávat.
____________________
36)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

21

- 22 -

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.
(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 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.
(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí vykonávají
pravomoci ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce podle tohoto zákona
tato ministerstva s výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3 a § 28, 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 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
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- 23 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.
(9) Osoba, která není státním občanem České republiky, může být ke vzdělávání
v oboru vzdělání v oblasti vojenství nebo v oblasti krizového řízení ve škole zřizované
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.
(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.
§ 182a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost
mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 3 2,
b) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní
inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 500 000 Kč.
Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. a) v prvním stupni projednává ministerstvo.
(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává Česká školní
inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.
§ 183
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech
a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy podle tohoto zákona
správní řád.
(2) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c),
§ 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g).
(3) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských
zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodování podle § 165 odst. 2.
Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů při rozhodování
o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy podle
tohoto zákona. O odvolání proti rozhodnutí České školní inspekce ve věci přestupku podle
§ 176 rozhoduje ústřední školní inspektor.
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(4) Na doručování písemností podle § 68 odst. 2 a § 98 odst. 2 se vztahují příslušná
ustanovení správního řádu o doručování obdobně.
(5) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.
Přechodná ustanovení
§ 185
(1) Podle rámcových vzdělávacích programů postupují školy od 1. září, které
následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního
ročníku a také od šestého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 2 a od sedmého
ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 3. Tímto dnem končí platnost učebních
dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem;
do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje
podle těchto učebních dokumentů. Učební dokumenty vydané podle dosavadních právních
předpisů je možné měnit za účelem dosažení jejich shody s tímto zákonem, a to postupem
stanoveným v dosavadních právních předpisech.
(2) Učební dokumenty vyšších odborných škol vydané podle dosavadních právních
předpisů se považují za vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání podle tohoto
zákona akreditované na dobu 7 let od nabytí jeho účinnosti. Vyšší odborné školy mohou
uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních
předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012. Podle vzdělávacích programů
pro vyšší odborné vzdělávání akreditovaných podle tohoto zákona postupují školy od 1. září,
které následuje po jejich akreditaci a zápisu do školského rejstříku.
(3) Zvláštní škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou podle
tohoto zákona. Pomocná škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou
speciální podle tohoto zákona. Střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola,
učiliště, střední speciální škola, odborné učiliště a praktická škola podle dosavadních právních
předpisů jsou střední školou podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo zpracuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky podle tohoto zákona a předloží jej vládě do 31. března 2005. Krajské úřady
zpracují dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji podle tohoto
zákona a předloží je ministerstvu k projednání do 31. března 2006.
(5) Stupně vzdělání získané podle dosavadních právních předpisů zůstávají nedotčeny.
(6) Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů
v učebních oborech v délce 1 nebo 2 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády
vydaným podle § 58 se považuje za střední vzdělání podle tohoto zákona. Střední odborné
vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů ve studijních nebo učebních oborech
v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády vydaným podle
§ 58 se považuje za střední vzdělání s výučním listem podle tohoto zákona. Úplné střední
odborné vzdělání a úplné střední vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů se
považuje za střední vzdělání s maturitní zkouškou podle tohoto zákona. Vyšší odborné
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- 25 vzdělání poskytované v konzervatořích dosažené podle dosavadních právních předpisů se
považuje za vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle tohoto zákona.
(7) Podle § 61 se postupuje od přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého nebo
osmiletého gymnázia pro školní rok 2005/2006, a to počínaje prvním ročníkem.
(8) Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání závěrečnou zkouškou přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, konají závěrečnou zkoušku podle dosavadních právních
předpisů. Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím
2010, konají maturitní zkoušku podle právních předpisů účinných do 31. srpna 2009.
Studenti, kteří měli řádně ukončit vyšší odborné vzdělávání absolutoriem před nabytím
účinnosti tohoto zákona, konají absolutorium podle dosavadních právních předpisů.
(9) Zkoušku ze zkušebního předmětu podle § 78 odst. 1 písm. c) až e) koná žák poprvé
v kalendářním roce 2012, a to žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní
zkouškou ve školním roce 2011/2012, a žák, který měl řádně ukončit střední vzdělávání
maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011, pokud bude poprvé konat společnou část
maturitní zkoušky v kalendářním roce 2012.
(10) (9) Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy
zřízená podle dosavadních právních předpisů.
(11) (10) Pokusná ověřování povolená podle dosavadních právních předpisů zůstávají
v platnosti.
(12) (11) Školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou zařazeny v síti
škol, předškolních zařízení a školských zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona, je možné
zrušit pouze v případě, že nesplňují podmínky stanovené v § 14 odst. 2 a 3.
(13) (12) Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "síť škol, předškolních
zařízení a školských zařízení", nahrazují se slovy "školský rejstřík". Kde jsou ve zvláštním
právním předpisu slova "předškolní zařízení", nahrazují se slovy "mateřská škola". Kde jsou
ve zvláštním právním předpisu slova "střední odborné vzdělání", nahrazují se slovy "střední
vzdělání s výučním listem". Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova "úplné střední
vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání s maturitní zkouškou". Kde jsou ve zvláštním
právním předpisu slova "úplné střední odborné vzdělání", nahrazují se slovy "střední vzdělání
s maturitní zkouškou".
(14) (13) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává
ústředního školního inspektora ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(15) (14) Při vypořádání finančních prostředků poskytnutých na činnost škol
a školských zařízení ze státního rozpočtu na kalendářní rok 2004 se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
(16) (15) Právo na přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a povinnost obce zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní
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- 26 docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím
území v dětském domově podle § 179 odst. 2 se uplatní od školního roku 2005/2006.
(17) (16) Pravidla pro vyučování náboženství stanovená v § 15 se použijí počínaje
školním rokem 2005/2006.
(18) (17) Podle § 28 odst. 2 až 5 se postupuje od školního roku 2005/2006. Do té doby
se na evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení vztahují dosavadní právní
předpisy. Při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských
zařízení na školní rok 2004/2005 se vychází z údajů ze statistických výkonových výkazů
pro příslušný školní rok.
(19) (18) Ustanovení § 42 se použije až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se
postupuje podle dosavadních právních předpisů upravujících osvobození od povinné školní
docházky.
(20) (19) Podle § 51 odst. 5 se postupuje od školního roku 2005/2006.
(21) (20) Při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání v oborech vzdělání
s talentovou zkouškou a v konzervatoři pro školní rok 2005/2006 se postupuje podle Opatření
k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu
ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
č.j. 28127/97-71.
(22) (21) Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem podle
§ 84 a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 lze
uskutečňovat od školního roku 2005/2006.
(23) (22) Pravidla pro poskytování odměn za produktivní činnost žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol podle § 122 odst. 1 se použijí až pro školní rok 2005/2006.
Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(24) (23) V případě, že vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělávání
v oborech vzdělání, přestává být student studentem školy, nevykoná-li úspěšně absolutorium,
a to:
a) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3 roky dne 30. června roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit,
b) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3,5 roku dne 31. ledna roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit.
(25) (24) Ve školním roce 2008/2009 se na přezkoumání průběhu a výsledků maturitní
zkoušky konané podle dosavadních právních předpisů použije obdobně § 82 odst. 2 věty první
až třetí a § 82 odst. 4.
(26) (25) Žák, který má řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou
ve školním roce 2010/2011, může konat místo zkoušky z cizího jazyka podle § 78 odst. 1
písm. b) zkoušku z matematiky podle § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
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