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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH 

ŠKOLÁCH ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020  

Letošní závěrečné zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 
27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. 

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) 
vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše 
uvedených zkoušek. 

MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve 
Vaší škole co možná nejsnazší. 

Provozní podmínky pro konání závěrečné zkoušky jsou upraveny v samostatném materiálu. 

  Rozhodné termíny událostí souvisejících se závěrečnou zkouškou ve vztahu ke scénáři uvolňování opatření 
ve středních školách 

Od pondělí 11. května 2020 bude možná účast žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělání ve školách,  
a to zejména za účelem přípravy na závěrečné nebo maturitní zkoušky. 

Závěrečnou zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, lze nejdříve konat 21. den po znovuobnovení osobní 
přítomnosti žáků na středních školách, tedy od pondělí 1. června 2020, s výjimkou praktické zkoušky, kterou lze 
konat i dříve. 

  Možné činnosti, které lze realizovat v období od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020 

Příprava na závěrečnou zkoušku 

 Možná dobrovolná účast žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání ve školách, a to zejména 
za účelem přípravy na závěrečné zkoušky, včetně možnosti realizace přípravy v podobě praktického 
vyučování. Dále se bude moci realizovat také praktická výuka (jízdy) žáků posledních ročníků v oborech 
vzdělání, které obsahují i povinnou přípravu za účelem získání řidičských nebo svářečských oprávnění. 

Možnost konání praktické zkoušky náhradním způsobem 

 V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, se řediteli školy umožňuje stanovit termín  
a náhradní způsob konání a hodnocení praktické zkoušky. Doporučuje se nezahajovat praktickou zkoušku 
hned v prvních dnech po umožnění účasti žáků posledních ročníků ve škole, a to z toho důvodu, aby byl 
umožněn prostor k realizaci přípravy žáků na konání závěrečné zkoušky.   

 V případě, že žák bude konat praktickou zkoušku náhradním způsobem a v dřívějším termínu, je potřeba, 
aby s tímto termínem byl žák seznámen s dostatečným předstihem. Současně musí být žák seznámen  
i s případným náhradním způsobem hodnocení.  
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Možnost udělení volna k přípravě na zkoušku 

 Výslovně se stanovuje, že ředitel školy může (a nikoliv tedy „musí“ jako za standardní situace podle 
školského zákona) dát žákům až 4 dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku. S ohledem na skutečnost, 
že žáci se aktuálně osobně neúčastní výuky ve škole, ale jsou vzděláváni distančním způsobem, je tak na 
úvaze ředitele školy, zda žákům toto volno poskytne. 

  Podmínky připuštění žáka k závěrečné zkoušce 

K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje 
závěrečnou zkouškou. Zákonem byla zrušena podmínka úspěšného ukončení posledního ročníku. Dále bude  
k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. 

  Stanovení termínů závěrečných zkoušek 

Závěrečná zkouška bude moci být nejdříve započata od pondělí 1. června 2020. Pořadí jednotlivých zkoušek 
v tomto školním roce stanoví ředitel školy a praktickou zkoušku je umožněno předsunout do období před  
1. červen 2020. 

Vzhledem k časovému posunu konání závěrečných zkoušek u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění je 
délka konání praktické zkoušky stanovena v maximální délce 2 týdnů. 

  Seznámení žáka s termínem a místem konání závěrečných zkoušek 

Ředitel seznámí žáka prokazatelným způsobem a s dostatečným předstihem s termínem a místem konání 
závěrečné zkoušky. 

Současně ho seznámí s organizačními pokyny pro žáky z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice k Ochraně 
zdraví při konání závěrečných zkoušek. 

 

  Zadání závěrečné zkoušky 

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění. Zadání a zkušební dokumentace pro závěrečné 
zkoušky u oborů vzdělání s výučním listem byla pro jarní termín ředitelům škol zveřejněna v březnu 2020.  

  Složení zkušební komise, jmenování místopředsedů 

Jmenování předsedů zkušebních komisí zůstává v platnosti, je na daný školní rok. Doporučujeme, aby ředitel 
školy v dostatečném předstihu před konáním závěrečných zkoušek ověřil, zda mohou všichni jím navržení nebo 
jmenovaní členové komise svoji funkci ve zkušební komisi vykonávat. V případě již krajským úřadem 
jmenovaného předsedy zkušební komise, který by se ze závažných důvodů nemohl zkoušek účastnit, musí ředitel 
školy informovat o této skutečnosti krajský úřad, který musí provést změnu jmenování předsedy zkušební 
komise.   

Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději do 5 dnů 
ode dne obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách, tj. do 18. května 2020. 
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Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební komise učiněné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
zůstává v platnosti, nezmění-li jej ředitel školy v termínu pro jmenování podle této vyhlášky. 

 

  Koordinace termínů ústních zkoušek u závěrečných zkoušek na úrovni příslušného kraje 

MŠMT považuje za nezbytné, aby krajské úřady v součinnosti s řediteli středních škol koordinovaly termíny 
ústních zkoušek u závěrečných zkoušek tak, aby tyto zkoušky byly personálně zabezpečeny ve vazbě na jmenování 
předsedů zkušebních komisí. 

  Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek 

Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno. Pokud to organizace závěrečné zkoušky 
umožní, lze žákům oznámit výsledek písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky v den jejího konání. 
Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek se oznámí žákovi předseda 
zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.  

  Organizace závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L0 a H 

Pravidla pokusného ověřování jsou pro letošní rok upravena: 
 Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníků zařazení do pokusného 

ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2020. Na hodnocení žáků, jelikož se jedná o konání 
zkoušky podle pokusného ověřování, se nevztahuje pravidlo o tom, že nemohou být hodnocení 
„neprospěl“ nebo „nehodnocen“ a jsou hodnoceni jako běžný (nikoliv poslední) ročník střední školy 
(v souladu s § 1 a 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020); § 3 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se na tyto žáky nevztahuje. 

 Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří 
úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Průběh závěrečné 
zkoušky je jinak v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 
školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 


