
INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020   

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou 

České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní 

přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti 

šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo MŠMT zákon  

o zvláštních pravidlech k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce 

zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje podobu a způsob konání maturitní 

zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci 

nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.  

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-

zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym. 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA ZA PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 

Kdy bude maturitní zkouška zahájena  

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 

2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní 

přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena 

nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána 

maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 

pokračovat i krátce po 30. červnu 2020.  

Termíny, které nemohou být v mezidobí naplněny vůbec nebo s obtížemi, budou posunuty.  

Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí MŠMT v den, kdy bude oznámeno 

otevření středních škol. 

Ředitel školy po vyhlášení časového schématu ministerstvem stanoví termíny konání profilové části 

maturitní zkoušky.   

Kdo bude konat maturitní zkoušku  

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu  

se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Jedná se 

o žáky, kteří podali přihlášku “k prvnímu pokusu“, i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní 

zkoušku maturitní zkoušky.  

Z čeho se maturitní zkouška bude skládat  

Maturitní zkouška se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle 

školského zákona. Pouze ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního 

předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.  
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Žák tedy bude konat maturitní zkoušku z těch zkoušek ze zkušebních předmětů společné části  

a zkoušek profilové části, které uvedl ve své přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud má žák na základě 

podané přihlášky v jarním zkušebním období skládat v rámci opravné nebo náhradní zkoušky nebo 

opakování zkoušky pouze dílčí část společné části konanou formou písemné práce, pak tuto část 

nekoná a platí, že se mu výsledná známka ze zkoušky z českého jazyka či cizího jazyka společné části 

maturity bude počítat pouze z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky, přičemž konkrétní poměr 

stanoví vyhláška.  

V rozsahu vědomostí a dovedností společné části maturitní zkoušky se tedy nic nemění. 

Hodnocení maturitní zkoušky  

Didaktický test bude hodnotit Centrum, ostatní části maturitní zkoušky jsou hodnoceny školou. Jakou 

váhu budou mít jednotlivé dílčí části maturitní zkoušky na celkovém výsledku, bude stanoveno 

vyhláškou.  

Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební 

maturitní komisí. Řádný průběh zkoušky konané před zkušební maturitní komisí zabezpečuje její 

předseda, v učebně pak zabezpečuje řádný průběh didaktického testu zadavatel.  

Opravná zkouška a náhradní zkouška  

Pro podobu opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, platí 

ustanovení tohoto zákona, tj. stejná pravidla, jako pro jarní zkušební období. To tedy znamená, že žák 

i v podzimním zkušebním období nebude konat dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky 

konanou formou písemné práce. 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA BEZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 

Podmínka: k 1. 6. NEBUDE obnovena osobní přítomnost žáků na SŠ   

ŘEDITEL školy poté, co bude zřejmé, že střední školy nebudou znovuotevřeny do 1. 6., bude 

informovat žáky, kteří nebyli za 1. pololetí hodnocení nebo neprospěli, o podmínkách komisionálního 

přezkoušení a zveřejní způsob provedení vykonání MZ náhradním způsobem.  

Náhradní způsob vykonání maturitní zkoušky 

Podmínkou pro to, aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je podání 

úplné přihlášky k maturitní zkoušce v souladu se školským zákonem a skutečnost, že žák prospěl v 

prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo 

náhradní zkoušce.  

Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho 

komisionálně přezkoušet. Formu komisionálního přezkoušení určí škola. Pokud žák vykoná 

komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při 



tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku 

neprospěl. Žák má možnost opakovat ročník, pokud o to požádá.  

Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na maturitní vysvědčení, se logicky nemůže 

počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci v současné době nemají 

standardní možnosti hodnocení výsledků svého vzdělávání. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají 

opravnou nebo náhradní zkoušku, případně opakují zkoušku na základě rozhodnutí o přezkoumání 

maturitní zkoušky, tito žáci získali vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku za běžných 

podmínek a není tedy důvod, proč jim jej nezapočítat.   

Zákon současně počítá s tím, že žák může chtít z jakéhokoliv důvodu vykonat maturitní zkoušku 

postupem podle školského zákona. V takovém případě se žákovi na jeho žádost vykonání maturitní 

zkoušky umožní v následujícím zkušebním období, kdy bude zkouška probíhat podle školského 

zákona (tedy standardním způsobem) a pro které žák podá přihlášku. Předpokladem je tedy podzim 

2020.  

S ohledem na způsob vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem se žádný přezkum 

nepřipouští.  

 


