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PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A
KONZERVATOŘÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM
OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období v roce 2020 konají podle pravidel stanovených zákonem
č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve
školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon č. 135/2020 Sb.“), a prováděcí vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím
řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška č. 2332/2020 Sb.“),
osoby, které podaly přihlášku pro jarní zkušební období roku 2020 a zároveň
a) se přihlásí k jejich první opravné nebo první náhradní zkoušce, nebo
b) opakují maturitní zkoušku nebo její část na základě rozhodnutí vydaného v řízení o přezkumu průběhu
a výsledků maturitní zkoušky podle § 32 zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
Osoby, které nejsou vymezeny výše, konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2020 dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“)
a vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „vyhláška č. 233/2020 Sb.).
Podrobné vymezení, podle jakého zákona budou osoby maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období konat,
je uvedeno v tabulce na konci této metodiky.
MŠMT Vás prostřednictvím tohoto materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace byla ve
Vaší škole co možná nejsnazší.
Termín podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období
Do 25. července 2020 – termín podání přihlášky řediteli školy. Tento termín platí pro všechny žáky bez ohledu
na to, zda konají zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb. nebo podle školského zákona. (Za standardní situace je
termín pro podání přihlášky do 25. června a termín pro předání údajů z přihlášek ředitelem školy Centru do
30. června.)
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle zákona č. 135/2020 Sb. platí:
Dle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. je termín pro podání přihlášky k první opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, jejíž vzor je uveden
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb., řediteli školy pro podzimní zkušební období v roce 2020 nejpozději 25. července 2020.
Dle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 232/2020 Sb. předá ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášek žáků Centru pro
podzimní zkušební období nejpozději do 31. července 2020.
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle školského zákona platí:
Dle § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 233/2020 Sb. žák do 25. července 2020 podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Dle § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 233/2020 Sb. ředitel školy do 31. července 2020 předá Centru údaje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Přihlašování k maturitní zkoušce
Formulář pro přihlášku se používá standardní a je pro všechny žáky shodný.
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Pro žáky konající maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že dle § 14 odst. 4 vyhlášky
č. 232/2020 Sb. podává žák přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce ke všem dílčím zkouškám nebo
částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.
První opravnou nebo náhradní zkoušku, navazující na maturitní zkoušku, ke které se žák přihlásil v jarním
zkušebním období v roce 2020, žák koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce
v jarním zkušebním období 2020. Tj. nekoná písemnou práci z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.
Žák, který koná maturitní zkoušku dle školského zákona, podává přihlášku i ke konání písemné práce z českého
jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka ve společné části zvolil). I v případě žáka, který
koná opravnou nebo náhradní zkoušku podle školského zákona platí, že podává přihlášku jen k těm dílčím
zkouškám nebo částem zkoušek zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal (§ 4 odst. 4
vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Pravidla pro úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou stejná, jako za standardních okolností: Pokud
žák konající maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb. v podané přihlášce požaduje úpravu podmínek pro
konání maturitní zkoušky, pak k přihlášce podle § 14 odstavce 2 písm. g) vyhlášky č. 232/2020 Sb. přiloží
doporučení školského poradenského zařízení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona. K přihlášce podle § 14
odstavce 2 písm. h) vyhlášky č. 232/2020 Sb. přiloží úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou
mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti
překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání. Pro
žáky, kteří budou konat maturitní zkoušku podle školského zákona, platí obdobné podle § 4 odst. 3 vyhlášky
č. 177/2009 Sb.
Termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl žákem řediteli školy
Termín je pro všechny žáky shodný: do 25. července 2020. (Za standardní situace je termín do 25. června 2020.)
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle zákona č. 135/2020 Sb. platí:
Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. do
25. července 2020 pro podzimní zkušební období pro opravné nebo náhradní zkoušky podle § 18 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb.
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle školského zákona platí:
Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. do
25. července 2020 podle § 1 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 233/2020 Sb.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve
školním seznamu literárních děl.

Termín pro podání žádosti o nahrazení jedné ze zkoušek profilové části z cizího jazyka
Termín je pro všechny žáky shodný: do 25. července 2020. (Za standardní situace je termín do 30. června 2020.)
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle zákona č. 135/2020 Sb. platí:
Žák dle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb. do 25. července 2020 podá řediteli školy písemnou žádost o nahrazení jedné povinné nebo jedné
nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího
jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Pro osoby podávající přihlášku k maturitní zkoušce dle školského zákona platí:
Žák dle § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 233/2020 Sb. do 25. července 2020 podává písemnou žádost o nahrazení zkoušky podle § 19a vyhlášky
č. 177/2009 Sb.
Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované zkoušky.
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Informace o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle § 30 vyhlášky č. 232/2020 Sb. zvolit jako náhradu zkoušky z cizího
jazyka, zveřejněná ministerstvem před 1. dubnem 2020 způsobem umožňujícím dálkový přístup, je platná pro jarní i podzimní zkušební období
v kalendářním roce 2020.

Seznámení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky
Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
a zákonného zástupce nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy
č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. v podzimním zkušebním období nejpozději měsíc před konáním první zkoušky
nebo části zkoušky maturitní zkoušky (§ 15 vyhlášky č. 232/2020 Sb. pro žáky konající maturitní zkoušku podle
zákona č. 135/2020 Sb. a § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro žáky konající maturitní zkoušku podle
školského zákona). Tato pravidla jsou tedy stejná pro všechny žáky jako za standardních okolností.
Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení
maturitní zkoušky jsou zveřejněna na webových stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/statni-maturita/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-zkousek-spolecne-casti.
Do kritérií pro osoby konající maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. není ani pro podzimní zkušební období
2020 (stejně tak jako pro jarní zkušební období 2020) zahrnuto hodnocení písemných prací z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka.
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky
Pro osoby konající maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. platí:
Dle § 26 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitel školy v případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí
a praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání
a hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí nebo praktické zkoušky seznámí ředitel školy
žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním.
Pro osoby konající maturitní zkoušku dle školského zákona platí:
Dle § 79 odst. 3 školského zákona platí, že ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. určí nabídku
povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat
těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní
zkoušky. Dle § 15 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se téma a zadání maturitní práce zachovává i pro opravnou
zkoušku a náhradní zkoušku. A dále dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. zveřejněná témata pro každou
zkoušku konanou ústní formou se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Zkušební maturitní komise
Termín pro jmenování zkušební maturitní komise je stejný, a to do 31. července 2020. Zkušební maturitní
komise je stejná jak pro žáky konající maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., tak podle školského
zákona.
Dle § 46 odst. 4 vyhlášky č. 232/2020 Sb. jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise ředitel školy pro podzimní zkušební
období nejpozději 31. července 2020.
Dle § 1 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 233/2020 Sb. jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise podle § 35 odst. 4 vyhlášky
č. 177/2009 Sb. ředitel školy do 31. července 2020.

Předsedu zkušební maturitní komise jmenuje dle § 74 odst. 7 školského zákona do konce února příslušného
školního roku krajský úřad. Jmenování je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce. Krajský úřad
může pro termín opravných zkoušek a náhradních zkoušek omezit počet zkušebních komisí a určit žákovi v dané
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škole jinou komisi, než před kterou konal nebo měl konat zkoušku v řádném termínu; v takovém případě pozbývá
platnosti jmenování předsedy zkušební komise, před níž nebudou opravné zkoušky ani náhradní zkoušky konány.
Za standardní situace platí, že pro podzimní zkušební období může krajský úřad omezit počet zkušebních komisí
a určit žákovi v dané škole jinou komisi do 30. června 2020. V souvislosti s aktuální mimořádnou situací vyvolanou
epidemií koronaviru však není možné tento termín stihnout, když samotné maturitní zkoušky mohou skončit do
17. července 2020. Vlivem zásahu vyšší moci tedy v letošním roce platí, že pro podzimní zkušební období může
krajský úřad po podání přihlášek ke zkouškám omezit počet zkušebních komisí a určit žákovi v dané škole jinou
komisi až po tomto termínu (neplatí tedy termín 30. června 2020).
Termín pro jmenování komisaře Centrem je stejný, a to do 31. července 2020.
Dle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. jmenuje komisaře pro podzimní zkušební období Centrum pro danou školu do 31. července 2020.
Dle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 233/2020 Sb. jmenuje Centrum do 31. července 2020 komisaře pro danou školu pro podzimní zkušební období podle
§ 44 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Pro skupinu osob konající zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb. platí, že pro příslušné zkušební období jmenuje
dle § 55 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb. ředitel školy zadavatele nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem
konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného časového schématu. Pro osoby konající zkoušku
podle školského zákon platí, že podle § 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. jmenuje ředitel školy zadavatele
nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního
schématu. Pokud tedy ve škole maturují obě skupiny osob (jak podle zákona č. 135/2020 Sb., tak podle školského
zákona), je potřebné držet se delšího z termínu – 1 měsíc.
Seznámení žáka s termínem a místem konání zkoušek maturitních zkoušek
Ředitel školy seznámí prokazatelným způsobem žáka s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky,
a to nejpozději do 5 dnů přede dnem konání konkrétní zkoušky.
Doručení zkušební dokumentace
Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci maturitní zkoušky do zkušebního místa v bezpečnostních
schránkách nejpozději poslední pracovní den, který předchází zahájení didaktických testů, tj. 31. srpna 2020.
Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích
zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.
Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní schránky Centru
způsobem stanoveným Centrem. Na tomto procesu se oproti standardnímu stavu nic nemění.
Zpřístupnění výsledků didaktických testů ze strany Centra řediteli školy
Centrum nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli
školy prostřednictvím informačního systému Centra.
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s vyhlášeným časovým schématem ministerstvem. V případech
žáků konajících maturitní zkoušku podle školského zákona pak platí, že podle § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky
č. 177/2009 Sb. se ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky konají v období do 1. do
20. září. Pro osoby konající maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb. bude období stanoveno shodně
časovým schématem zkoušky, jelikož vyhláška to přímo nestanoví.
Žák, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, obdrží maturitní vysvědčení od ředitele školy bez
zbytečného odkladu.
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Termín podání žádostí o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky
Pro osoby konající maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. platí:
Dle § 32 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb. lze žádost o přezkum podat krajskému úřadu nebo ministerstvu do 20
dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky. Jedná se odchylku od běžných pravidel (viz dále).
Pro osoby konající maturitní zkoušku dle školského zákona platí:
Žádost se musí podat příslušnému správnímu úřadu (tedy krajskému úřadu nebo ministerstvu) do 20 dnů od
konce období stanoveného vyhláškou č. 177/2009 Sb. pro konání příslušné maturitní zkoušky nebo v případě
dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného vyhláškou č. 177/2009 Sb. pro
konání příslušné dílčí zkoušky. Pro tyto žáky je to tedy shodné jako jsou obvyklá pravidla.
Tabulka rozlišující MZ podzim 2020 dle zákona č. 135/2020 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
V prvním sloupci je uvedeno, k jakému termínu byl žák v jarním zkušebním období 2020 přihlášen.
Ve druhém sloupci je uvedeno, podle jakých pravidel tento žák koná maturitní zkoušku v podzimním zkušebním
období 2020.
Jarní zkušební období všichni přihlášení
podle zákona č. 135/2020 Sb.
Řádný termín
První opravný termín
Druhý opravný termín
První náhradní termín řádného termínu
Druhý a další náhradní termín řádného
termínu
První náhradní termín prvního opravného
termínu
Druhý a další náhradní termín prvního
opravného termínu
Náhradní termín druhého opravného
termínu
Nepřihlášení žáci k jarnímu zkušebnímu
období

Podzimní zkušební období
(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
(první) Náhradní termín řádného termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.
Druhý opravný termín podle školského zákona
(první) Náhradní termín opravného termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.
(první) Náhradní termín druhého opravného termínu podle zákona
č. 135/2020 Sb.
(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín podle školského zákona
Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona

Všechny termíny podle školského zákona

