Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-3258/2021-1

Opatření obecné povahy
Závěrečné zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
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“), určuje:

I.
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se
dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání
s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku
2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání,
ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního
vzdělání s výučním listem, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 74 odst. 2 školského zákona
a ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb.
II.
Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve
kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního
vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl
nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak,
aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání
zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; žákovi oboru vzdělání skupiny 82 Umění,
užité umění, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, který neprospěl nebo
nemohl být hodnocen, do 19. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května nebo
v případě žáka oboru vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění do 19. května, může konat řádný
termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí
do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní
zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona
se nepoužije.
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III.
Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje
do 31. srpna 2021.
IV.
Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu
v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím
školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného
ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že
prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021; v případě žáků oboru
vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění od 20. května 2021 do 30. června 2021.
V.
Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se
ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky
podle výběru ředitele školy. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Věta první a druhá platí i pro
všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný
termín závěrečné zkoušky v roce 2021. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví
ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) školského zákona a ustanovení § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky
č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
VI.
Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související
zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře z důvodů zvláštního zřetele hodných tak, aby
zůstala zachována jejich podstata. Věta první platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky
závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021.
VII.
Hodnocení praktické zkoušky, ústní zkoušky nebo písemné zkoušky závěrečné zkoušky konané ve
školním roce 2020/2021 je možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení
celkového hodnocení. Celkové hodnocení se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí; je-li
však poslední částí písemná zkouška, oznámí se celkové hodnocení do 5 pracovních dní ode dne
konání písemné zkoušky. Ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
VIII.
Ředitel školy termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce
2020/2021 v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, zveřejní na
internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.
IX.
Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu
v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo
měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.
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X.
Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou
nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může
zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební
komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény
spojené s tímto onemocněním. Ustanovení § 5 odst. 1 věty poslední vyhlášky č. 47/2005 Sb. se
nepoužije.
XI.
Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku,
výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo
náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.
XII.
Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru
vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, je na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého
pololetí vzděláván.

Odůvodnění
Obecně
1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 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, upravuje některá pravidla konání závěrečných
zkoušek v oborech vzdělání, ve kterých se dosahuje středního vzdělání, a v oborech vzdělání,
ve kterých se dosahuje středního vzdělání s výučním listem.
2. Prodlužuje se období, ve kterém lze konat závěrečné zkoušky, a to až do konce srpna 2021.
Za běžné situace se závěrečné zkoušky konají v červnu. V měsíci červenci a srpnu pak bude
do dne konání praktické zkoušky probíhat praktické vyučování dle rozvrhu stanoveného
ředitelem.
3. V souvislosti s prodloužením období pro konání závěrečných zkoušek se rovněž stanovují
pravidla pro to, do kdy je žák žákem školy.
4. Z hlediska žáků je pak důležité, že k závěrečné zkoušce bude připuštěn ten žák, který prospěl
v prvním pololetí závěrečného ročníku tohoto školního roku. Za běžné situace musí žák
úspěšně ukončit celý závěrečný ročník. S tím se pojí i možnost konat náhradní nebo opravné
zkoušky z těch předmětů, ze kterých byl žák nehodnocen nebo neprospěl v prvním pololetí,
v termínu do 19. května, resp. do konce května.
5. Neméně důležité pak je, že v případě žáků oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního
vzdělání s výučním listem, se upravuje podoba závěrečné zkoušky, která se namísto 3
jednotlivých zkoušek bude konat pouze ze 2 zkoušek. Řediteli školy se umožní, aby jednotné
zadání adaptoval a upravil v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody.
6. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS
CoV-2) na území České republiky byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav
usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 (vyhlášeným pod č. 391/2020 Sb.),
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, přičemž od té doby byl nouzový
stav opakovaně prodloužen. [A to usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108 (vyhlášeným
pod č. 439/2020 Sb.) do 20. listopadu 2020, usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č.
1195 (vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb.) do 12. prosince 2020, usnesením vlády ze dne 10.
prosince 2020 č. 1294 (vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb.) do 23. prosince 2020, usnesením
vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 (vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb.) do 22. ledna 2021 a
usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 55 (vyhlášeným pod č. 21/2021 Sb.) do 14.
února 2021.]
Navazujícími krizovými opatřeními byl pak mj. návazně omezován provoz škol a školských
zařízení. V současné době tak mj. platí usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021
č. 13, vyhlášené pod č. 10/2021 Sb. [jímž vláda mj. omezila s účinností ode dne 11. ledna 2021
do 22. ledna 2021 provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského
zákona, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou: „a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá a Praktická škola dvouletá, d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků
a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií
a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, g) konání zkoušek na vyšších
odborných školách za účasti nejvýše 10 osob“, s tím, že „prezenční výuka musí probíhat
v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů“], jehož účinnost byla
prodloužena do 14. února 2021 usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 56, vyhlášeným pod
č. 22/2021 Sb.
Dále je pak dalšími krizovými opatřeními omezen volný pohyb osob [viz např. usnesení vlády
České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. (s účinností
prodlouženou usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb., a
usnesením vlády ze dne 22. ledna č. 56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.)] a shromažďování, je
omezen i provoz úřadů [viz např. usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince č.
1379, vyhlášené pod č. 599/2020 Sb. (s účinností prodlouženou usnesením vlády ze dne 7.
ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb., a usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č.
56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.) a zakázán maloobchodní prodej (viz např. usnesení
vlády České republiky ze dne 18. ledna 2021 č. 53, usnesení vlády České republiky ze dne 22.
ledna 2021 č. 57 (vyhlášené pod č. 23/2021 Sb.) apod. I nadále trvá povinnost nosit ochranu
nosu a úst (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, č.j.
MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN).
Cílem všech těchto zmiňovaných krizových nebo mimořádných opatření je zejména omezit
sociální kontakty a tam, kde není možné je eliminovat, stanovit taková pravidla, aby se snížilo
riziko přenosu viru (nošení ochrany nosu a úst, udržování rozestupů atd.).
Za stávající situace nelze předjímat, kdy k ukončení nouzového stavu, popřípadě jiných
krizových nebo mimořádných opatření, na území České republiky dojde.
V důsledku omezení osobní přítomnosti žáků ve škole byli tito žáci vzděláváni dálkovým
způsobem v souladu s § 184a školského zákona, přičemž každá škola mohla přistoupit ke
vzdělávání dálkovým způsobem jinak a rovněž naplňování školního vzdělávacího programu
mohlo na každé škole probíhat v jiném kvalitativním i kvantitativním rozsahu.
Krizová a mimořádná opatření měla nepochybně dopady do vzdělávání žáků a je tedy žádoucí
prodloužit období pro konání závěrečných zkoušek a upravit pravidla jejich konání tak, aby
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žákům byl dán co nejdelší časový prostor k přípravě na závěrečné zkoušky a současně, aby
podmínky jejich konání reflektovaly stávající situaci.
K bodu I. a II.
13. Převážnou část prvního pololetí byli žáci vzděláváni distančním způsobem, během kterého
platí, že škola naplňuje rámcový a školní vzdělávací program v míře odpovídající okolnostem.
Současně i pokud by v druhém pololetí byla možná prezenční docházka žáků do škol, bude
nutné, aby např. doháněli praktické vyučování nebo obecně tu část výuky, kterou nestihli nebo
nemohli probrat v rámci distančního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že i výuka v druhém pololetí
bude ovlivněna současnou situací i ve druhém pololetí, kdy je zejména potřeba, aby se školy
zaměřily na přípravu žáku k závěrečné zkoušce. Z tohoto důvodu tedy ministerstvo rozhodlo,
že k závěrečné zkoušce bude připouštěn ten, kdo prospěl v prvním pololetí. Organizace
vzdělávání zůstává nezměněna. Žáci jsou v souladu se školním řádem i nadále povinni řádně
omlouvat svou nepřítomnost na výuce.
14. S výše uvedeným pak úzce souvisí i speciální pravidla pro to, do kdy je možné konat náhradní
nebo opravnou zkoušku v případě, kdy žák nemohl být hodnocen nebo neprospěl. Za běžné
situace platí, že nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce června (§ 69 odst. 5 školského zákona). Opravná zkouška se v prvním
pololetí zpravidla nekoná. S ohledem na skutečnost, že závěrečnou zkoušku může konat žák,
který prospěl v prvním pololetí, je třeba umožnit žákům konání náhradní nebo opravné
zkoušky do začátku období pro konání závěrečné zkoušky. Tedy s výjimkou uvedenou níže do
konce května 2021, když závěrečné zkoušky se mohou konat od 1. června 2021 (§ 1 odst. 5 a §
2 odst. 5 věta první vyhlášky č. 47/2005 Sb.), a v případě oboru vzdělání skupiny 82 Umění,
užité umění, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, do 19. května 2021,
když závěrečné zkoušky mohou začít již 20. května 2021 (§ 2 odst. 5 věta druhá vyhlášky č.
47/202005 Sb.). Pokud by nedošlo k této úpravě, teoreticky by mohl být termín konání
náhradní zkoušky až po termínu pro konání některé jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky,
čímž by byl popřen smysl toho, že k závěrečné zkoušce může jít ten, kdo prospěl v prvním
pololetí – takový žák by totiž tuto podmínku do termínu konání závěrečné zkoušky nesplnil.
15. Náhradní zkoušky se nekonají komisionálně, nicméně ministerstvo rozhodlo, že náhradní
zkouška, která je nutná pro hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021 (a tedy je
nutná pro připuštění k závěrečné zkoušce) se bude konat komisionálně, aby byla zajištěna co
největší objektivita.
16. I nadále platí běžná pravidla stanovená v § 69 odst. 9 školského zákona – tedy má-li žák
pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních dnů od dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, požádat o přezkoumání výsledků hodnocení.
K bodu III. a IV.
17. Za běžného stavu platí, že závěrečné zkoušky se konají v měsíci červnu. S ohledem na
dosavadní vývoj epidemie koronaviru, kdy žáci převážnou část prvního pololetí byli vzděláváni
distančním způsobem, se období pro možnost konání závěrečné zkoušky prodlužuje až do
konce měsíce srpna 2021. Uvedené období se rovněž prodlužuje i z toho důvodu, aby se do
dne předcházejícího dni konání praktické zkoušky, mohlo organizovat praktické vyučování a
žáci se tak mohli co nejlépe připravit na praktickou zkoušku. Rozhodnutí, kdy přesně bude žák
praktickou zkoušku konat, je pak na řediteli školy, který je nejlépe schopen posoudit, kolik času
je třeba na praktickou výuku. Může se tak stát, že se tento termín bude u jednotlivých oborů
lišit.
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18. Nepřijetí výše uvedených úprav by způsobilo nezanedbatelné potíže v tom smyslu, že nebude
poskytnutý dostatečný prostor v rámci organizace školního roku pro doplnění praktických
dovedností požadovaných trhem práce, jejichž nácvik nebyl žákům umožněn vzhledem
k epidemiologické situaci jak ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 tak i v tomto školním
roce. S tím souvisí i umožnění školám naplnění podmínek praktické přípravy žáků ve vybraných
oborech vzdělání za účelem získání řidičských nebo svářečských oprávnění.
K bodu V., VI. a VII.
19. Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním
listem, se za běžné situace skládá z praktické zkoušky, písemné zkoušky a ústní zkoušky a koná
se podle jednotného zadání. S ohledem na aktuální mimořádnou situaci ministerstvo určilo, že
závěrečná zkouška v těchto oborech vzdělání se bude konat pouze ze 2 dílčích zkoušek, a to
z praktické zkoušky, a dále z písemné nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy. Ředitel
školy nejlépe posoudí, zda je pro žáky s ohledem na distanční výuku v prvním pololetí vhodnější
písemná či ústní zkouška. Ředitel školy určí jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky pro všechny
žáky daného oboru, nikoliv pro jednotlivé žáky.
20. V případě písemné zkoušky se rovněž prodlužuje její trvání, a to sice z běžných 240 minut na
270 minut. Žák tak bude mít delší čas pro její vypracování, což může napomoci vyrovnat
nedostatky, které obnáší distanční způsob vzdělávání.
21. Současně se řediteli školy umožňuje, aby modifikoval jednotné zadání tak, aby lépe vyhovovalo
podmínkám dané školy, přičemž však nesmí dojít ke snížení úrovně zkoušky. Taková úprava
může být nezbytná například tehdy, když způsob konání zkoušky nebo vybavení k jejímu
konání ovlivní změna místa konání závěreční zkoušky. V důsledku epidemiologických opatření,
které budou platné v době konání zkoušek mohou nastat situace, kdy na běžných pracovištích
u zaměstnavatelů nebude možné závěrečnou zkoušku realizovat a ředitel školy ji bude muset
přizpůsobí na podmínky školního pracoviště. V opačném případě by nebylo možné závěrečnou
zkoušku konat. Protože výše uvedené úpravy závěrečné zkoušky jsou činěné z důvodu
ztížených podmínek studia, uplatní se i pro opravné či náhradní termíny těch žáků, kteří
v letošním roce konali nebo měli konat řádný termín závěrečné zkoušky.
22. V souvislosti s úpravou počtu zkoušek a prodloužení období pro jejich konání, dochází rovněž
také k úpravě pravidel, kdy se oznamují žákům výsledky jednotlivých zkoušek.
K bodu VIII.
23. Za běžných okolností nejsou stanovena jednoznačná pravidla, kdy a jakým způsobem má
ředitel školy sdělit žákům termíny konání jednotlivých zkoušek. Za běžné situace je totiž jisté,
které zkoušky se konají a že se konají v červnu. Toto opatření obecné povahy však v případě
oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, mění jak skladbu
jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky, tak i termín konání závěrečné zkoušky, a je proto
nutné žákům sdělit, zda budou konat písemnou nebo ústní zkoušku a kdy ji budou konat.
Rovněž je pro žáka důležité vědět co nejdříve, kdy koná praktickou zkoušku.
24. Ministerstvo proto určilo, že ředitel školy je povinen na internetových stránkách školy zveřejnit
informace o termínu konání jednotlivých zkoušek (a tedy i to, zda se koná písemná či ústní
zkouška) do 15. března 2021. Pokud by nebyl termín určen předem, žáci by se nemuseli
s určitostí včas dozvědět, jestli se závěrečná zkouška koná v červnu nebo v srpnu a v jaké formě
se závěrečná zkouška koná.
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K bodu IX.
25. S ohledem na prodloužení období, ve kterém lze konat závěrečnou zkoušku, je třeba upravit i
pravidla, kdy žák přestává být žákem školy. Právní úprava počítá s tím, že žák koná závěrečnou
zkoušku v období měsíce června. Základní pravidlo, že žák je žákem školy do dne následujícího
po dni úspěšného vykonání závěrečné zkoušky, zůstává stejné. Nezáleží tedy, zda bude žák
konat závěrečnou zkoušku v červnu nebo později. Pokud bude řádný termín závěrečné zkoušky
v červnu a žák jej úspěšně nevykoná (ať již z důvodu, že se omluvil nebo neuspěl), pak je žákem
školy do konce měsíce června (§ 75 odst. 3 školského zákona). Pokud však bude mít žák řádný
termín v souladu s opatřením obecné povahy až později (tj. v měsíci červenci nebo srpnu), pak
je žákem školy do dne následujícího po dni, kdy konal nebo měl konat závěrečnou zkoušku.
Pokud by nedošlo k této úpravě, pak by nastala situace, kdy by žák přestal být žákem školy 30.
června.
K bodu X.
26. Pokud se žák nemůže účastnit řádného termínu závěrečné zkoušky a zkušební komise uzná
důvody jeho omluvy, může mu podle běžné právní úpravy stanovit konání náhradního termínu
do konce měsíce června (§ 5 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 47/2005 Sb.). S ohledem na
prodloužení období pro konání závěrečných zkoušek se tímto opatřením obecné povahy
umožňuje obdobně, aby žák vykonal náhradní zkoušku v období pro konání závěrečné zkoušky,
tedy do konce měsíce srpna 2021. Současně se stanovuje, že onemocnění koronavirem nebo
nařízení karantény pro toto onemocnění je vždy důvodem, pro který zkušební komise stanoví
náhradní termín ještě do 31. srpna 2020.
K bodu XI.
27. S ohledem na skutečnost, že pro školní rok 2020/2021 se stanovuje zvláštní pravidlo, že
k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který prospěl v prvním pololetí, může v praxi nastat
situace, kdy žák sice bude připouštěn k závěrečné zkoušce, ale na konci posledního ročníku
neprospěje a bude chtít poslední ročník opakovat. V takovém případě se stanovuje, že pokud
ředitel školy žádosti žáka o opakování ročníku vyhoví, důsledkem je, že případné již vykonané
jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky se anulují a žákovi nevzniká právo na konání opravného
nebo náhradního termínu v budoucnu. V případě, že by nedošlo k této úpravě, mohlo by
v praxi dojít k tomu, že žák by mohl konat opravné nebo náhradní zkoušky v budoucnu a
současně by mu vznikl nárok na konání závěrečné zkoušky v příštím roce (pokud by úspěšně
ukončil opakovaný poslední ročník). Závěrečnou zkoušku by tak skládal dvojí, což není žádoucí
ani důvodné. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda podá žádost o opakování ročníku, která se však
pojí s uvedenými důsledky.
K bodu XII.
28. Z objektivních příčin spojených s epidemií koronaviru, kdy žáci nebyli po převážnou část
prvního pololetí osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, je zřejmé, že
nemuselo dojít k naplnění rámcového nebo školního vzdělávacího programu (jak předjímá §
184a školského zákona). To bude však mít důsledky i pro vzdělávání ve druhém pololetí bez
ohledu na to, kdy bude nebo nebude obnovena prezenční docházka. Školy budou muset
vybrat, které učivo je podstatné pro dokončení vzdělávání a soustředit se převážně na něj. Jiný
obsah vzdělávání, který by za normálních okolností byl obsahem druhého pololetí, školy
nebudou moci z toho důvodu probrat a částečně nebo zcela jej vypustí ze vzdělávání.
Ministerstvo tedy jako možný důsledek této situace vyvolané dlouhým obdobím vzdělávání
distančním způsobem určuje, že na vysvědčení budou žáci hodnoceni jen z těch předmětů, ze
kterých byli reálně vzděláváni. Uvedené však nevylučuje, aby žáci byli hodnoceni ze všech
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předmětů, záleží vždy na tom, jak škola organizovala a do konce školního roku bude
organizovat vzdělávání v této mimořádné situaci. Absence této odchylky od obecné právní
úpravy hodnocení by způsobila povinnost hodnotit ze všech předmětů, které však nemusely
být vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře vyučovány. Takové hodnocení by postrádalo
jakýkoli smysl, a proto je lepší od něj (v dotčených předmětech) zcela upustit. Připouští se tedy
ta alternativa, že ve druhém pololetí neprobíhá standardní rozsah vzdělávání.

29. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 184a odst. 5 školského zákona dnem
vyvěšení na úřední desce.
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
podepsal Ing.
Ing. Robert Digitálně
Robert Plaga Ph.D.
2021.01.29
Plaga Ph.D. Datum:
13:21:32 +01'00'

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Vyvěšeno dne 29. ledna 2021
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