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O B S A H :

214. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů



214

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008
Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.,
zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-
kách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010
Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011
Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012
Sb. a vyhlášky č. 173/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se číslo „90“ nahrazuje číslem „105“.

2. V § 9 se věta druhá zrušuje.

3. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 19a

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání
se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze
nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle
školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka
na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách,
které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako
náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní minister-
stvo nejpozději do 31. března každého roku způso-
bem umožňujícím dálkový přístup. Informace je

platná pro jarní zkušební období a podzimní zku-
šební období v následujícím kalendářním roce.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky po-
dává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním
období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí
žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném
vykonání standardizované jazykové zkoušky.“.

4. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouš-
kou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné
zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahra-
zeno“.“.

5. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V případě, že žák nahradil zkoušku z ci-
zího jazyka profilové části maturitní zkoušky zkouš-
kou podle § 19a, uvádí se na vysvědčení u příslušné
zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.
Tato zkouška není součástí celkového hodnocení
podle odstavce 2.“.

6. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouš-
kou podle § 19a, je přílohou protokolu také ověřená
kopie dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro délku trvání didaktického testu z mate-
matiky v podzimním zkušebním období roku 2015
se použije § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Informaci o zkouškách nahrazujících zkou-
šku z cizího jazyka profilové části maturitní
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zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
a podzimním zkušebním období 2016, zveřejní mi-
nisterstvo nejpozději do 15. září 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2015.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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