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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU V PODZIMNÍM TERMÍNU 2020
Podzimní termíny závěrečné zkoušky se v případě osob, které konaly závěrečnou zkoušku v jarním zkušebním
období 2020 a nyní konají závěrečnou zkoušku v prvním náhradním nebo prvním opravném termínu, řídí
zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich
ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon č. 135/2020 Sb.“) a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o
přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška č.
232/2020 Sb.“).
Osoby, které nejsou vymezeny výše, konají závěrečnou zkoušku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 47/2005 Sb.“).
Podrobné vymezení, podle jakého zákona budou osoby závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období
konat, je uvedeno v tabulce na konci této metodiky.
MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve
Vaší škole co možná nejsnazší.
Konání závěrečné zkoušky v podzimním termínu Závěrečnou zkoušku ať již podle zákona č. 135/2020 Sb. nebo
podle školského zákona v jednom z podzimních termínů může konat osoba, která má právo konat opravnou nebo
náhradní zkoušku závěrečné zkoušky a písemnou formou nejpozději 1 měsíc před vyhlášeným termínem konání
závěrečné zkoušky oznámí (doručí) řediteli školy svůj zájem konat tuto opravnou či náhradní zkoušku (§ 63 odst.
3 vyhlášky č. 232/2020 Sb. a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.)

Závěrečnou zkoušku budou konat také žáci 4. ročníků, kteří jsou zařazení do pokusného ověřování organizace a
průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s
maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie
stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23 ve znění dodatku
č.j. MSMT-20391/2019-2 (dále jen „pokusné ověřování“) a kteří úspěšně ukončili 3. ročník do 31. srpna 2020.
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Stanovení termínů závěrečných zkoušek
Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy a termíny náhradních zkoušení stanoví zkušební komise (§ 63
odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. a s § 5 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb.). 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.

Zadání závěrečné zkoušky a praktická zkouška
Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění (s výjimkou praktické zkoušky pro žáky konající
závěrečnou zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb.). Zadání a zkušební dokumentace pro závěrečné zkoušky u
oborů vzdělání s výučním listem byla pro podzimní termín ředitelům škol zveřejněna v srpnu 2020 pro termíny
konání závěrečné zkoušky v září 2020 a v listopadu 2020 pro termíny konání závěrečné zkoušky v prosinci 2020.

Podle § 40 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího
konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení praktické zkoušky seznámí ředitel školy žáka
s dostatečným předstihem před jejím konáním. V případě žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku podle školského
zákona, tato možnost není.

Složení zkušební komise, jmenování místopředsedů
Jmenování zkušebních komisí zůstává v platnosti, je na daný kalendářní rok.
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.

Tabulka rozlišující závěrečné zkoušky v podzimním termínu 2020 dle zákona č. 135/2020 Sb. a školského
zákona
V prvním sloupci je uvedeno, zda žák konal v jarním termínu řádnou závěrečnou zkoušku, opravný či náhradní
termín závěrečné zkoušky
Ve druhém sloupci je uvedeno, podle jakých pravidel tento žák koná závěrečnou zkoušku v podzimním termínu
2020.
(Má vliv zejména na podobu praktické zkoušky a případnou možnost stanovení náhradního způsobu jejího konání
a hodnocení v případě osob konajících závěrečnou zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb.)
Jarní termín - všichni konali podle zákona
č. 135/2020 Sb.

Podzimní termín

Řádný termín

(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
(první) Náhradní termín řádného termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.
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První opravný termín
Druhý opravný termín
První náhradní termín řádného termínu
Druhý a další náhradní termín řádného
termínu
První náhradní termín prvního opravného
termínu
Druhý a další náhradní termín prvního
opravného termínu
Náhradní termín druhého opravného
termínu
Nepřihlášení žáci k jarnímu termínu

Druhý opravný termín podle školského zákona
(první) Náhradní termín opravného termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.
(první) Náhradní termín druhého opravného termínu podle zákona
č. 135/2020 Sb.
(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín podle školského zákona
Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona

Všechny termíny podle školského zákona

