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VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2011,

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 sta-
noví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona
č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky
č. 274/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Žák
se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební
předměty uvedené v odstavci 2 písm. b) a c).“.

2. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují věty
„Změny v údajích žáka podle odstavce 2 písm. c) a e),
k nimž došlo v době od předání údajů Centru podle
odstavce 5 z důvodu přestupu žáka podle § 66 odst. 4
školského zákona, oznámí ředitel školy Centru nepro-
dleně. Změny podle věty druhé lze provést nejpozději
do začátku zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v souladu s § 2 odst. 4 a 6.“.

3. V § 8 odst. 3 se za slova „pro jednu zkušební“
vkládá slovo „maturitní“.

4. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Komisař převede záznamové archy písem-
ných prací do elektronické podoby a prostřednictvím
informačního systému Centra je odešle do Centra. Ko-
misař předá záznamové archy řediteli školy. Ředitel
školy předá bez zbytečného odkladu záznamové archy
písemných prací hodnotiteli k ohodnocení. Ředitel
školy i hodnotitel potvrdí jejich předání v záznamu
o předání.“.

5. V § 13 odst. 5 se slova „a ohodnocené kopie
písemných prací“ zrušují.

6. V § 13 odst. 5 se slova „45 let“ nahrazují slovy
„5 let“.

7. V § 22 odst. 4 se na konci věty třetí doplňují
slova „a oznámí je veřejně žákovi“.

8. V § 24 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami

„Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky
oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise
bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky.
Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají
před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zku-
šební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději
v době konání ústních zkoušek.“.

9. V § 26a odst. 2 se slova „45 let“ zrušují.

10. V § 26a se na konci textu odstavce 2 tečka na-
hrazuje dvojtečkou a doplňují se písmena a) a b), která
znějí:

„a) 5 let pro protokol podle § 27 a 30 a záznam podle
§ 32,

b) 45 let pro protokol podle § 28, 29, 29a a 31.“.

11. V § 27 odst. 4 písm. a), § 29 odst. 4 písm. a)
a § 30 odst. 3 písm. a) se slova „identifikátoru školy“
nahrazují slovy „identifikátoru právnické osoby, která
vykonává činnost školy“.

12. V § 29 odst. 3 se slova „a podpis ředitele
školy“ zrušují.

13. V § 29 odst. 4 písm. b) se na konci textu bo-
du 3 doplňují slova „vztažené k výsledkům zkoušky
v řádném termínu maturitní zkoušky,“.

14. V § 35 se na konci textu odstavce 6 doplňuje
věta „Obě funkce jsou zároveň slučitelné s funkcí ve-
doucího maturitní práce a oponenta maturitní práce.“.

15. V § 42 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce zadavatele zkoušek konaných žáky s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
musí obsahovat dodatek, kterým zadavatel osvědčuje
svoji způsobilost k výkonu funkce zadavatele zkoušek
konaných žáky s příslušným přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky“.

16. V § 42 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce hodnotitele zkoušek konaných žáky s přizna-
ným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky musí obsahovat dodatek, kterým hodnotitel
osvědčuje svoji způsobilost k výkonu funkce hodnoti-
tele zkoušek konaných žáky s příslušným přiznaným
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uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky“.

17. V § 49 odst. 8 se slova „odstavce 1 a“ zrušují.

18. V § 51 odst. 2 se slova „písm. e)“ nahrazují
slovy „písm. h)“.

19. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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