
 

 

 
Informace a metodický postup k zákonu č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 
 
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich- 
pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.  

MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla 
ve Vaší škole co možná nejsnazší. Kromě zákona MŠMT připravuje i prováděcí právní předpis (vyhlášku), který 
upraví detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. Účinnost těchto právních 
přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, 
tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce (2019/2020) a na to navazující podzimní opravné 
a náhradní termíny a případně na opakování zkoušky v případě přezkumného řízení.  

 

Závěrečná zkouška  

 Kdy bude závěrečná zkouška zahájena  

Pokud bude umožněna přítomnost žáků ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude závěrečná  
zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. 
Současně platí, že závěrečná zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Může v některých 
případech pokračovat i krátce po 30. červnu 2020.  

 Kdo bude konat závěrečnou zkoušku  

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

 Průběh závěrečné zkoušky  

Pro konání závěrečné zkoušky i nadále platí ust. § 74 odst. 1, 3 a 5 až 10 školského zákona. Tedy i nadále např. 
platí, že v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, škola využívá jednotná 
zadání. V oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, stanovuje témata, obsah, formu a pojetí 
zkoušek tak, jako doposud, ředitel školy. Obdobně zůstávají v platnosti ustanovení o zkušební komisi. U 
závěrečné zkoušky nedochází ke zrušení písemných částí. Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použije obdobně.  

 Praktická zkouška  

Ředitelům škol se umožňuje, aby stanovili náhradní způsob konání a hodnocení praktické zkoušky.  

 Opravná zkouška a náhradní zkouška  

Co se týče konání opravných a náhradních zkoušek, platí to, co již nyní stanovuje školský zákon, avšak s tou  
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výjimkou, že opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, se konají 
podle tohoto zákona. To tedy např. znamená, že v případě praktické zkoušky bude opět platit, že ředitel školy 
může stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.  

 Přezkum průběhu a výsledků závěrečné zkoušky  

Pro přezkumné řízení se oproti školskému zákonu mění pouze lhůta, do kdy lze podat žádost o přezkum. Tato  
lhůta začíná běžet po dni konání poslední části závěrečné zkoušky a je stanovena na 20 dnů. Tedy i v případě, 
že příslušná část zkoušky, u které žák žádá o přezkum, se konala např. hned první možný den, žák může podat 
žádost o její přezkum do 20 dnů poté, co konal poslední část závěrečné zkoušky.  

 Náhradní způsob vykonání závěrečné zkoušky  

Pokud by ani k 1. červnu nebylo možné, aby žáci byli v důsledku mimořádných opatření osobně přítomni ve 
škole, je nutné přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem.  

Podmínkou pro to, aby žák mohl závěrečnou zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je:  ke dni nabytí 
účinnosti zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou 
zkouškou (tedy osoby s přerušeným vzděláváním nemohou tímto způsobem vykonat závěrečnou zkoušku) a 
žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo je oprávněn konat opravnou 
nebo náhradní zkoušku.  

Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, bude komisionálně 
přezkoušen. 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. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání  
komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020.  

Samotné hodnocení na vysvědčení o závěrečné zkoušce pak škola provede tak, že zprůměruje známky z  
obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky  
závěrečné zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních  
vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. Hodnocení náhradním způsobem vykonává pouze 
škola.  
 
Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na vysvědčení o závěrečné zkoušce, se logicky 
nemůže počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci nemají standardní možnosti, jak 
své výsledky ovlivnit. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají opravný nebo náhradní zkoušku, tito žáci získali 
vysvědčení za druhé pololetí za běžných podmínek a není tedy důvod jim jej nezapočítat.  

S ohledem na způsob vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem se žádný přezkum nepřipouští. 
Správní orgán by mohl fakticky pouze přepočítat průměr známek.  

 Volno k přípravě na konání zkoušky - „svatý týden“  

Výslovně se stanovuje, že ředitel školy může dát žákům až 4 dny volna v případě závěrečné zkoušky k přípravě 



 

 

na 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.  

 Kdy žák přestává být žákem školy  

Pokud žák vykonal zkoušku úspěšně, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného vykonání 
závěrečné zkoušky.  

Pokud žák nevykonal zkoušku úspěšně, pak přestává být žákem školy dnem následujícím po dni neúspěšného  
vykonání závěrečné zkoušky. Pokud se však poslední zkouška konala do 30. června 2020, pak platí, že bez 
ohledu na to, kdy vykonal zkoušku neúspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020.  


