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Částka 102

274
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví 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 (školský 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., se mění
takto:
1. V § 1 písm. f) se slova „pracovní listy pro dílčí
zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
konanou ústní formou,“ zrušují.
2. V § 1 písm. g) se slova „část zkušební dokumentace, která obsahuje“ zrušují.
3. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
které zní:
„k) informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a softwarových aplikací provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch,
které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních
místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů
k těmto prostředkům a aplikacím,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

skupiny Umění a užité umění6) se praktické zkoušky
konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha
zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat
i v dřívějším termínu.
5

) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.

6

) Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým
označením kategorie dosaženého vzdělání M a L podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.“.

6. V § 2 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ve školách stanovených Centrem“.
7. V § 2 odst. 5 se slova „a místa konání didaktických testů a písemných prací“ zrušují.
8. V § 3 odst. 2 se slova „opravné, náhradní a jednotlivé“ nahrazují slovy „opravné a náhradní“.
9. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu
a obor vzdělání, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
jinak datum narození a místo narození, státní
občanství,“.
10. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) požadavek žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky
z českého jazyka a literatury.“.

4. V § 1 písmeno l) zní:
„l) oprávněným uživatelem uživatel informačního
systému Centra, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.“.
5. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 6 zní:
5

„(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky )
se v jarním zkušebním období konají v období od
2. května do začátku didaktických testů a písemných
prací podle odstavce 3. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou
praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se
konají nejdříve 15. dubna. V případě oborů vzdělání

11. V § 4 odst. 4 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.
12. V § 4 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle odstavců 2 až 4
Centru nejpozději do
a) 30. listopadu pro jarní zkušební období,
b) 30. června pro podzimní zkušební období.
(6) Změny v osobních údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k nimž došlo od předání údajů
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Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru
neprodleně.

ních listů pro jeden zkušební předmět dané úrovně obtížnosti a pro jednu zkušební komisi je 25.

(7) Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního
systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději
do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5
a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených.“.

(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních
úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému Centra
nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději
7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.

13. V § 6 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu.“.
14. V § 6 odst. 3 se slova „školního roku, v němž
se maturitní zkouška koná“ nahrazují slovy „pro jarní
zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období“.
15. V § 6 odst. 5 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „prostřednictvím
informačního systému Centra“.
16. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 95 minut,
z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část
testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(4) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro vyšší úroveň obtížnosti trvá 105 minut,
z toho 45 minut pro poslechovou část testu a 60 minut
pro část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.“.
17. V § 8 odstavce 2 až 5 znějí:
„(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží
jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje.
Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno
je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
(3) Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu
zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní
zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem.
Listinnou podobu pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady
zkušebních úloh zpracovaných Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. S obsahem školních
zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky
seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata
pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy
stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata
jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění. Minimální počet pracov-

(5) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat
v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.“.
18. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
19. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Třetí povinná zkouška
(1) Didaktický test třetí povinné zkoušky trvá
90 minut, s výjimkou didaktického testu ze zkušebního
předmětu matematika vyšší úrovně obtížnosti a didaktického testu ze zkušebního předmětu informatika
obou úrovní obtížnosti, který trvá 120 minut.
(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu informatika se skládá z teoretické části a z praktické
úlohy. Teoretická část trvá 45 minut, praktická úloha
trvá 75 minut. Praktickou úlohu žák řeší na základě
písemného zadání s podporou informačních a komunikačních technologií.
(3) Požadavky na úroveň informačních a komunikačních technologií potřebné k vykonání praktické
úlohy oznámí Centrum a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. září školního roku,
v němž se maturitní zkouška koná. Požadavky jsou
platné pro jarní a podzimní zkušební období následující
po jejich zveřejnění.“.
20. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „cizí jazyk“
vkládají slova „ , který je ve škole vyučován,“.
21. V § 11 odst. 1 se slovo „zkoušek“ nahrazuje
slovy „didaktických testů a písemných prací“.
22. V § 11 odst. 2 se slova „zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy „zadavatele, hodnotitele a ředitele
školy“.
23. V § 11 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) pokyny pro ředitele školy,“.
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Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g)
a h).
24. V § 11 odst. 3 se slovo „školu“ nahrazuje
slovy „zkušební místo“.
25. V § 11 odst. 5 se slova „společně s žákem,
který bude vylosován,“ zrušují.
26. V § 11 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
27. V § 11 odst. 6 se za slova „Zadavatel rozdá“
vkládají slova „zadání zkoušky a“.
28. § 13 a 14, včetně poznámky pod čarou č. 11
znějí:
„§ 13
(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení
zkoušky podle jednotného zkušebního schématu od
žáků vyplněné záznamové archy spolu s prezenční
listinou a zadáním zkoušky, překontroluje jejich
úplnost, uloží záznamové archy a zadání zkoušky do
bezpečnostních obálek a o uložení provede záznam do
protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní
obálky neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel
potvrdí jejich předání v záznamu o předání.
(2) Komisař převede záznamové archy písemných
prací do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra. Komisař
zhotoví kopii každého záznamového archu a předá ji
společně s originálem řediteli školy. Ředitel školy předá
bez zbytečného odkladu kopii záznamového archu písemné práce hodnotiteli k ohodnocení. Ředitel školy
i hodnotitel potvrdí jeho předání v záznamu o předání.
(3) Komisař převede záznamové archy didaktických testů do elektronické podoby a prostřednictvím
informačního systému Centra je odešle do Centra.
(4) Po ukončení didaktických testů předá komisař
řediteli bezpečnostní obálky se zadáním didaktických
testů. Oba potvrdí předání v záznamu o předání. Ředitel školy bezpečnostní obálky se zadáním didaktických
testů po jejich převzetí od komisaře uloží do bezpečnostní schránky a po ukončení zkoušek na základě výzvy Centra zajistí předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.
(5) Záznamové archy didaktických testů a písemných prací a ohodnocené kopie písemných prací se
ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 45 let.
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§ 14
(1) Ředitel školy může do nabídky povinných
zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání
nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky
může být více obsahově příbuzných předmětů školního
vzdělávacího programu.
(2) Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro
stanovení nejnižšího počtu vyučovacích hodin po dobu
vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený ve
školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní
formě vzdělávání.
11

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

29. V § 15 odst. 6 se slovo „prodloužení“ nahrazuje slovem „délce“.
30. V § 16 odst. 2 se slova „o prodloužení doby
přípravy rozhoduje“ nahrazují slovy „v případech, kdy
to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje o prodloužení
doby přípravy“.
31. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
zajistí škola v souladu s přílohou č. 3.“.
32. V § 20 odstavec 4 zní:
„(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se
upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že
zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá
k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok.
V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní
znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podle
přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1) trvá
kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky,
uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským
zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením
nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze
č. 3 k této vyhlášce.“.
33. V § 20 odst. 6 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , u žáků zařazených podle přílohy č. 2
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do skupiny 2 a 3 přepis řešení zkoušek do záznamových archů“.

„(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky
provede Centrum.“.

34. V § 22 odst. 1 se slova „ , včetně hranice úspěšnosti,“ zrušují.

45. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

35. V § 22 odstavec 3 zní:
„(3) Hodnotitel předá bez zbytečného odkladu
hodnocení písemné práce žáka řediteli školy. Data
o hodnocení písemné práce odešle ředitel školy do
Centra prostřednictvím informačního systému Centra.“.
36. V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami
„Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní
zkoušky společné části do protokolu podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené
na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá
bez zbytečného odkladu řediteli školy. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního
systému Centra.“.
37. V § 23 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1
až 5.
38. V § 23 odst. 1 se slovo „také“ zrušuje.

„(3) Centrum shromáždí výsledky maturitní
zkoušky na základě výsledků společné části maturitní
zkoušky a výsledků profilové části maturitní zkoušky
a zpřístupní je řediteli školy bez zbytečného odkladu
prostřednictvím informačního systému Centra, a to
nejpozději do 17. června v jarním zkušebním období
a do 5 dnů od vykonání poslední zkoušky v podzimním
zkušebním období.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
46. V § 26 odst. 4 se slova „provede ředitel školy“
nahrazují slovy „se provede“.
47. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) V případě, že žák nekonal společnou část maturitní zkoušky v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení maturitní zkoušky
podle výsledků profilové části maturitní zkoušky.“.
48. Na začátek části sedmé se vkládá nový § 26a,
který zní:
„§ 26a

39. V § 23 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou
„V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.“.

(1) Protokoly podle § 27 až 31 a záznamy podle
§ 32 jsou součástí povinné dokumentace maturitní
zkoušky a vyhotovují se prostřednictvím informačního
systému Centra.

40. V § 23 odst. 5 se slova „odstavce 4“ nahrazují
slovy „odstavce 3“.

(2) Protokoly podle § 27 až 31 se ukládají ve škole
způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační
lhůta činí 45 let.“.

41. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal,
uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo
stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.
42. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal,
uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo
stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.
43. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Výsledky zkoušek profilové části maturitní
zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím
informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole.“.
44. V § 26 odstavec 1 zní:

49. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Komisař převede protokol do elektronické podoby
a prostřednictvím informačního systému Centra jej
odešle do Centra.“.
50. V § 27 odst. 3 se slovo „Poslední“ nahrazuje
slovy „Nejpozději poslední“.
51. V § 28 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.
52. V § 28 odstavec 1 zní:
„(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve
zkušebním místě zpracovává komisař po ukončení
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všech didaktických testů a písemných prací společné
části maturitní zkoušky, a to na základě údajů z protokolů o průběhu maturitní zkoušky v učebně; protokol podepisuje komisař a ředitel školy. Komisař zpracuje protokol v elektronické podobě a prostřednictvím
informačního systému Centra jej odešle do Centra; výtisk protokolu předá řediteli školy k archivaci.“.
53. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní
jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému
Centra nejpozději do 17. června pro jarní zkušební období a do 15. října pro podzimní zkušební období.“.
54. V § 29 odst. 3 se za slova „z informačního
systému“ vkládá slovo „Centra“.
55. V § 29 odst. 3 se za druhou větu vkládá věta
„Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil
a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.“.
56. V § 29 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova „v oboru vzdělání a celkem“ zrušují.
57. V § 29 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) faksimile podpisu ředitele Centra.“.
58. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Tiskopis protokolu o výsledcích společné
části maturitní zkoušky žáka, jehož vzor je uveden
v příloze č. 4 k této vyhlášce, je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu
210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.“.
59. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 29a
Protokol o výsledcích ústních zkoušek
společné části maturitní zkoušky žáka
(1) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení těchto zkoušek zkušební maturitní komisí. Přílohou tohoto protokolu jsou záznamy o hodnocení
ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
zpracované hodnotiteli. Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář
protokolu a jeho příloh pro každého žáka; před zahá-

Částka 102

jením činnosti zkušební maturitní komise předá formuláře jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).
(2) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává předseda
zkušební maturitní komise, který jej předá spolu s přílohami bez zbytečného odkladu řediteli školy po ukončení ústních zkoušek společné části.
(3) Protokol hodnocení obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu,
b) údaje o hodnocení každé z dílčích ústních zkoušek
společné části
1. název zkušebního předmětu a úroveň obtížnosti zkoušky,
2. datum konání zkoušky,
3. číslo pracovního listu pro zadání ústní zkoušky
společné části z cizího jazyka, téma pracovního
listu pro zadání ústní zkoušky společné části
z českého jazyka a literatury,
4. výsledné hodnocení ústní zkoušky společné
části schválené zkušební maturitní komisí,
c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.
(4) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro
žáka, který se ke zkoušce přihlásil a ústní zkoušku
společné části nekonal.“.
60. § 30 včetně nadpisu zní:
„§ 30
Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek
společné části maturitní zkoušky
(1) Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu o průběhu
profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).
(2) Protokol o průběhu profilové části a ústních
zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracovává
předseda zkušební maturitní komise po ukončení všech
zkoušek profilové části a ústních zkoušek společné části
maturitní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje
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předseda zkušební maturitní komise a ředitel školy.
Protokol zůstává k archivaci ve škole.
(3) Protokol o průběhu profilové části a ústních
zkoušek společné části maturitní zkoušky obsahuje
a) identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy
školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního
čísla protokolu,
b) údaje o průběhu profilové části a ústních zkoušek
společné části maturitní zkoušky v dané třídě,
včetně termínů zkoušek, složení zkušební maturitní komise, záznamu o řešení mimořádných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu předsedy zkušební maturitní komise a podpisu ředitele
školy.“.
61. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního
systému Centra formulář protokolu pro každého žáka;
před zahájením činnosti zkušební maturitní komise
předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu
s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).“.
62. V § 31 odst. 3 písm. b) se za bod 1 vkládají
nové body 2 a 3, které znějí:
„2. forma zkoušky,
3. jazyk zkoušky, v případě žáků škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a žáků
dvojjazyčných tříd gymnázií,“.
Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 4 až 6.
63. V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.“.
64. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro žáka, který se ke
zkoušce přihlásil a zkoušku nebo její část nekonal.“.
65. Nadpis § 32 zní: „Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace“.
66. V § 32 odst. 1 se slova „odst. 4 a 5 a podle § 13
odst. 1 až 3“ nahrazují slovy „odst. 3 až 5 a podle § 13
odst. 1 a 2“.
67. V § 32 odst. 2 se za slova „zkušební dokumentace,“ vkládají slova „identifikační čísla předávaných
bezpečnostních schránek se zkušební dokumentací,“.
68. V § 32 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Záznam o uložení zkušební dokumentace je
dokladem o způsobu uložení bezpečnostních schránek
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se zkušební dokumentací a nakládání s nimi a obsahuje
jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby,
která bezpečnostní schránku uložila nebo vyjmula, datum, hodinu a čas uložení nebo vyjmutí bezpečnostní
schránky podle § 38 písm. d).
(4) Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů11).“.
69. V § 33 se slova „výsledků žáka uvedených
v protokolech o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka“
nahrazují slovy „údajů zpřístupněných Centrem podle
§ 26 odst. 3“.
70. V § 33 se za slova „Maturitní vysvědčení“
vkládají slova „zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra a“.
71. V § 34 odstavec 4 zní:
„(4) Ředitel školy stanoví v souladu s § 2 termíny
opravných zkoušek a termíny náhradních zkoušek
ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části
maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním
období.“.
72. V § 35 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se nahrazuje větou
„U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý
hodnotitel funkci přísedícího.“.
73. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní
zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní
zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí.“.
74. V § 37 písmeno a) zní:
„a) zpracovává a vydává metodické postupy pro výkon funkce orgánů zajišťujících maturitní
zkoušky, zejména ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele, a sleduje jejich dodržování při
přípravě podmínek pro konání zkoušek společné
části maturitní zkoušky ve škole, při jejich průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací
a ústních zkoušek společné části,“.
75. V § 37 se na konci písmene c) nahrazuje tečka
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zajišťuje v součinnosti s ředitelem školy zprovoznění a řádnou funkčnost informačního systému
Centra ve zkušebním místě.“.
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76. § 38 včetně nadpisu zní:
„§ 38
Ředitel školy
Ředitel školy
a) navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v počtu, který je o jednoho
vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se
bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,
b) navrhuje Centru zadavatele a hodnotitele v počtu,
který odpovídá počtu zadavatelů a hodnotitelů pro
zajištění maturitní zkoušky v dané škole, a určuje
místo působiště pro výkon jeho funkce,
c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona,
d) přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro zacházení se zkušební dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění řádného
uložení bezpečnostních schránek obsahujících
zkušební dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,
e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu
maturitní zkoušky,
f) odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle § 32 odst. 3,
g) zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech zkušebních místech školy.“.
77. V § 39 odst. 1 písm. a) se slovo „koordinuje“
nahrazuje slovy „řídí a kontroluje“.
78. V § 40 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„b) provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle
prezenční listiny a dokladu totožnosti20) a vede
evidenci přítomnosti žáků v učebně v průběhu
zkoušky,
20

) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

79. V § 40 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „a zda neporušují podmínky řádného průběhu
maturitní zkoušky“.
80. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „vydáním
osvědčení“ nahrazují slovy „jmenováním do funkce“.
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81. V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) při změně podmínek výkonu funkce komisaře absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu
své funkce.“.
82. V § 42 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).
83. V § 42 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) při změně podmínek výkonu funkce zadavatele
absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.
84. V § 42 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).
85. V § 42 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 15 zní:
„a) splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele
střední školy15), které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky,
15

) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

86. V § 42 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) při změně podmínek výkonu funkce hodnotitele
absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.
87. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „část pracovního listu či“ zrušují.
88. V § 45 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
89. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „části pracovního listu či“ zrušují.
90. V § 45 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
91. V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Informací veřejně nepřístupnou může být
prohlášena dokumentace obsahující informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně ne-
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přístupných a o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle
odstavce 2 učinilo neúčinnou.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
92. V § 45 odst. 5 se slova „a do protokolu o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka podle § 22
odst. 4“ zrušují.
93. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 46a
Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení
(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost,
kdy se s informací označenou za veřejně nepřístupnou
podle § 80b odst. 1 školského zákona seznámí osoba,
která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo v době, po kterou je ve škole
uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že
k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole
došlo, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí
Centru.
(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen
řádný průběh společné části maturitní zkoušky, Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky nebo dílčí
zkoušky, případně ministerstvo určí termín pro odložení či opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby
se zkouška nebo dílčí zkouška, jíž se bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu.
(3) Organizačním incidentem se rozumí událost,
která brání řádnému konání zkoušky nebo dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky ve škole
a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1.
Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek
společné části maturitní zkoušky ve škole, komisař
nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí
Centru.
(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen
řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve
škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví
další postup, kterým řádný průběh zkoušek zajistí.
V případě potřeby stanoví mimořádný termín konání
zkoušek nebo dílčích zkoušek, kterých se organizační
incident týká, tak, aby se zkouška v dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.
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(5) V případě jednotlivé zkoušky podle § 48 až 50
se ustanovení odstavců 1 až 4 použijí obdobně.“.
94. V § 48 odst. 1 se slova „§ 5, 7, 9 a 10“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 a ze zkušebního předmětu
český jazyk a literatura“.
95. V § 48 odstavec 2 zní:
„(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.
96. V § 48 odstavec 3 zní:
„(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, se koná v termínu stanoveném Centrem. Termín konání jednotlivé zkoušky Centrum zveřejní nejpozději 2 měsíce před jejím konáním, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Ve stejné lhůtě Centrum
jmenuje komisaře.“.
97. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Způsob a termín zveřejnění seznamu literárních děl
pro jednotlivou zkoušku stanoví Centrum.“.
98. V § 48 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 5“.
99. V § 48 odst. 7 se poslední věta zrušuje.
100. V § 49 odst. 2 se slova „č. 1“ nahrazují slovy
„č. 1b“.
101. V § 49 odstavec 6 zní:
„(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy v anonymizované podobě do 14 dnů
od vykonání zkoušky.“.
102. V § 49 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 6“.
103. V § 49 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Při zabezpečení konání jednotlivé zkoušky
podle odstavce 1 a § 48 odst. 1 ředitel školy používá
informační systém Centra.“.
104. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Konkrétní výši úplaty za konání jednotlivé zkoušky
podle § 48 stanoví Centrum současně se zveřejněním
termínu konání zkoušky. V případě, že uchazeč částku
neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy
je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je
platnost jeho přihlášky ukončena.“.
105. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně
poznámky pod čarou č. 21 zní:
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„§ 50a
Tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen
šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé
straně tiskopisu a označením série tiskopisu a alespoň
šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu
formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.
Osvědčení vydávané prostřednictvím informačního
systému Centra se tiskne na papír opatřený ochrannými prvky podle věty první a druhé. Osvědčení potvrzuje škola nebo Centrum podpisem odpovědného
pracovníka a kulatým razítkem s malým státním znakem21).
21

) § 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 213/2006 Sb.“.

106. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů
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dovolena přítomnost elektronických komunikačních
prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.“.
107. V § 51 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Výsledek posouzení zaznamená ředitel školy do informačního systému Centra.“.
108. V § 51 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Při konání didaktických testů a písemných
prací společné části maturitní zkoušky je zakázána
vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by žák
zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů
posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.
(5) Tato vyhláška se vztahuje i na ukončování
vzdělávání maturitní zkouškou v konzervatořích.“.
109. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Strana 4012

Sbírka zákonů č. 274 / 2010

Částka 102

Částka 102

Sbírka zákonů č. 274 / 2010

Strana 4013

Strana 4014

Sbírka zákonů č. 274 / 2010

Částka 102

110. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 1a
a 1b, které znějí:
„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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111. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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112. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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113. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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114. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6,
které znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.
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