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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č. j.: 3831/2010-23  

 

                                 V Praze dne 16. března 2010 

 

 

Vyhlášení 

pokusného ověřování  

nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou 

 

Čl. 1  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu         

s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném    

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování nové 

formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (dále jen „pokusné 

ověřování“). 

 

Čl. 2  

 

Pokusné ověřování bude probíhat formou realizace společné části maturitní zkoušky                   

v rozsahu zkoušek konaných formou didaktického testu a písemné práce. Jeho cílem je: 

a) prověřit logistické a personální zajištění společné části maturitní zkoušky, 

b) prověřit připravenost osob školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, 

zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací, dále posuzovatelů otevřených úloh 

didaktických testů a ředitelů škol,  

c) prověřit funkčnost řízení bezpečnostních rizik, záložních řešení a ochrany informací 

veřejně nepřístupných (§80b školského zákona) prostřednictvím simulace bezpečnostních 

a organizačních incidentů na vybraných školách, 

d) zajistit informovanost přímých účastníků maturitní zkoušky, zejména pedagogických 

pracovníků škol a žáků, kteří budou v roce 2011 konat maturitní zkoušku. 
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Čl. 3  

 

Pokusné ověřování bude probíhat v těchto etapách a termínech: 

a) podávání přihlášek žáků ředitelům škol od 17. 5. do 15. 6. 2010, 

b) podávání přihlášek škol Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) 

od 16. 6. do 30. 6. 2010, 

c) distribuce zkušební dokumentace do škol od 29. 9. do 8. 10. 2010, 

d) generální pilotáž společné části maturitní zkoušky ve školách od 11. 10. do 14. 10. 2010, 

e) hodnocení písemných prací od 12. 10. do 21. 10. 2010, 

f) vyhodnocení generální pilotáže společné části maturitní zkoušky od 25. 10. do 2. 11. 

2010, 

g) předání výsledků generální pilotáže společné části maturitní zkoušky školám 3. 11. 2010.  

 

Čl. 4  

 

(1) Pokusné ověřování je určeno pro všechny střední školy, ve kterých budou žáci konat 

maturitní zkoušku ve školním roce 2010/2011, a pro všechny žáky těchto škol, kteří mohou, 

za předpokladu splnění všech podmínek, ve školním roce 2010/2011 konat maturitní 

zkoušku. 

(2) Ředitel školy seznámí s vyhlášením pokusného ověřování zřizovatele školy, zletilé žáky         

a zákonné zástupce nezletilých žáků zařazených do tohoto pokusného ověřování.   

  

Čl. 5  

 

(1) Koordinací pokusného ověřování ministerstvo pověřuje Centrum.  

(2) Pokusné ověřování bude po ukončení vyhodnoceno Centrem a ministerstvem.   

(3) O průběhu a výsledku pokusného ověřování vypracuje Centrum do 20. 12. 2010 písemnou 

zprávu a zašle ji odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva. Zpráva musí 

obsahovat: 

a) vyhodnocení logistického zajištění společné části maturitní zkoušky, 

b) vyhodnocení personálního zajištění společné části maturitní zkoušky a to zejména 

s ohledem na připravenost osob školených pro výkon funkce školního maturitního 

komisaře, zadavatele zkoušek, hodnotitele písemných prací, posuzovatele otevřených 

úloh didaktických testů a vedení škol,  
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c) vyhodnocení bezpečnostních rizik spojených s realizací společné části maturitní zkoušky, 

d) vyhodnocení možnosti využití záložních řešení, 

e) vyhodnocení ochrany informací veřejně nepřístupných (podle §80b školského zákona).  

 

Čl. 6  

 

(1) Škola podá Centru přihlášku k účasti školy v pokusném ověřování. Její součástí budou 

podrobné pokyny Centra a podmínky účasti školy v pokusném ověřování.   

(2) Škola je povinna při změně podstatné skutečnosti týkající se pokusného ověřování na úrovni 

dané školy tuto změnu neprodleně nahlásit Centru.  

 

Čl. 7  

 

(1) Náklady spojené s realizací generální pilotáže společné části maturitní zkoušky budou 

hrazeny z prostředků ESF a v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona ze státního rozpočtu.  

(2) Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu spojené s generální pilotáží společné části 

maturitní zkoušky bude stanoveno dodatkem k tomuto vyhlášení na základě normativního 

stanovení rozsahu výkonu činnosti podle skutečného počtu přihlášených škol a struktury 

přihlášek žáků. Součástí dodatku bude seznam škol, které se do realizace generální pilotáže 

společné části maturitní zkoušky zapojí.  

(3) Finanční prostředky budou poskytnuty krajským úřadům a jejich prostřednictvím dále 

školám, které budou generální pilotáž společné části maturitní zkoušky realizovat.  

(4) Školy, které budou generální pilotáž společné části maturitní zkoušky realizovat a jejichž 

zřizovatelem je ministerstvo, církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, budou financovány přímo 

ministerstvem. 

(5) Finanční prostředky ze státního rozpočtu budou určeny na odměny pro hodnotitele 

písemných prací.  Hodnotiteli bude náležet odměna ve výši 75 Kč za jednu opravenou 

písemnou práci.  

(6) V případě nedočerpání finančních prostředků bude škola muset podle vyhlášky č. 52/2008 

Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy nebo Národním fondem, nedočerpanou částku prostřednictvím 

krajského úřadu vrátit při finančním vypořádání za rok 2010 na depozitní účet ministerstva. 

Škola, jejímž zřizovatelem je ministerstvo, církev nebo náboženská společnost, které bylo 
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přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, bude nedočerpanou 

částku vracet přímo na depozitní účet ministerstva.  

(7) Řediteli školy, nebo osobě vykonávající ve zkušebním místě funkci ředitele školy,                 

bude náležet odměna ve výši 150 Kč, školnímu maturitnímu komisaři ve výši 130 Kč, za 

každou odpracovanou hodinu výkonu činnosti spojené se zajištěním realizace generální 

pilotáže společné části maturitní zkoušky, přičemž výkon této činnosti je omezen maximální 

časovou dotací 32 hodin. Odměna bude vyplacena Centrem z prostředků ESF na základě 

dohody o provedení práce, uzavřené mezi Centrem a příslušnými osobami. 

 

Čl. 8  

 

Toto vyhlášení nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.  

 

 

Ministryně:  


