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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ ABSOLUTORIA
VE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE A KONZERVATOŘI V ROCE 2020
Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna
2021, č.j. MSMT-3259/2021-1 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“). Opatření obecné povahy je dostupné zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednideska

Podmínka pro připuštění studenta/žáka k absolutoriu ve vyšší odborné škole a konzervatoři, náhradní
termín absolutoria
Podmínky pro připuštění studenta/žáka k absolutoriu ve vyšší odborné škole a konzervatoři a pravidla pro
náhradní termín absolutoria se nemění. K absolutoriu budou připuštěni studenti/žáci, kteří úspěšně ukončí
poslední ročník vzdělávání. Pokud student/žák nebude konat absolutorium z důvodu neukončení posledního
ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak,
aby bylo možné je konat do 4 měsíců od konání řádného termínu absolutoria.

Stanovení řádných termínů absolutoria u vyšší odborné školy a konzervatoře
Řádné termíny absolutoria ve vyšší odborné škole stanovuje ředitel školy v roce 2021 v případě vzdělávacího
programu v délce studia 3 nebo 4 roky tak, že se konají v období od 1. června do 31. srpna 2021. Opatření obecné
povahy tedy prodloužilo období pro konání absolutorií, když za běžného stavu by se absolutoria v konzervatoři
mohla konat do konce června, resp. do konce července (§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb.) a v případě vyšších
odborných škol do konce června (§ 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 10/2005 Sb.).

Umožnění přítomnosti některých členů zkušební komise u absolutoria u vyšší odborné školy
prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů
V souvislosti s aktuální situací se umožňuje, aby členové zkušební komise, kteří nepatří mezi stálé členy, mohli
být při absolutoriu přítomni „na dálku“. Znamená to, že přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe,
vedoucí absolventské práce a oponent nemusí být přítomni osobně v místě, kde student koná absolutorium, ale
připojí se prostřednictvím nástrojů určených pro komunikaci na dálku.

Možnost uznání výjimečného uměleckého výkonu jako absolventského výkonu u konzervatoří
Ve školním roce 2020/2021 je umožněno řediteli konzervatoře uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký
výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků a odpovídá
požadavkům absolventského výkonu.
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Statut studenta posledního ročníku vyšší odborné školy a žáka posledního ročníku konzervatoře
Pokud žák/student vykoná absolutorium v řádném termínu v měsíci červnu, uplatní se běžná pravidla, tj. přestává
být žákem/studentem dnem následujícím po dni, kdy vykonal absolutorium. Pokud žák/student nevykonal
v určeném termínu úspěšně absolutorium, je žákem/studentem do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání
řádně ukončit (pro konzervatoře viz § 90 odst. 10 školského zákona, pro vyšší odborné školy viz § 102 odst. 7 školského
zákona).

Z důvodu možnosti prodloužení termínů konání absolutoria stanovuje opatření obecné povahy zvláštní pravidlo
pro případy, kdy žák/student koná nebo měl konat absolutorium v období od 1. července do 31. srpna 2021.
V takovém případě přestává být žákem nebo studentem dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat
absolutorium.

