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ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  

MŠMT při úpravách závěrečné zkoušky (ZZ) ve školním roce 2020/20211 v lednu 2021, zohlednilo odlišné podmínky 

teoretické a praktické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 

2020/2021 s výrazným podílem vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i ve 2. pololetí školního roku 

2020/2021. Vedle odlišných podmínek při teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání bylo potřeba také 

řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením (až nemožností jeho konání) praktického vyučování. 

Cílem předchozích úprav (zveřejněných na konci ledna 2021) bylo zohlednit předchozí situaci, změněné podmínky pro 

vzdělávání jak na straně žáků tak i pedagogů v loňském a letošním školním roce a zároveň dostát odpovídající úrovně 

zkoušek samotných, které jsou výstupními zkouškami uzavírajícími střední vzdělávání a které stvrzují požadovanou 

úroveň absolventů škol, jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další studium nebo nástup do praxe, a to i s ohledem 

na zákonem ukotvené distanční vzdělávání, které uložilo povinnost školám toto vzdělávání poskytovat a povinnost 

žákům se tohoto vzdělávání účastnit. 

Již připravený model závěrečné zkoušky pro rok 2020/2021 (z ledna 2021) umožňuje školám ověřit znalosti žáků 

v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory středního odborného vzdělání. Dalším snížením 

počtu zkoušek nebo případné zásahy vedoucí ke zmenšování jejich obsahu nebo rozsahu, by vedly ke snížení úrovně 

odborného základu ověřovaných kompetencí a snížení stanovené úrovně pro závěrečnou zkoušku. Vzhledem 

k současnému nastavení organizace závěrečné zkoušky nedoporučujeme realizaci jedné souborné zkoušky, která by 

zahrnula primárně praktickou zkoušku doplněnou o písemnou a ústní část. Důvodem je skutečnost, že po celý školní 

rok 2020/2021 je umožněna distančním způsobem příprava žáků v teoretické složce vzdělávání.  

 

  Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání 

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který 

se ukončuje závěrečnou zkouškou.  

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni 

nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 

konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou 

být konány v období od 1. června 2021). Současně se umožňuje, aby kterýkoliv žák podal žádost o opakování ročníku. 

Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní (závěrečnou) zkoušku.   

Závěrečná zkouška proběhne standardním způsobem. Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, se 

nově prodlouží období pro konání závěrečné zkoušky do konce měsíce srpna 2021. Tím bude dán prostor pro 

realizaci praktického vyučování, které bylo omezeno ve 2. pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezeno  

i v tomto školním roce.  

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Výjimku 

z uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat závěrečnou zkoušku až po 30. červnu 2021. 

V takovém případě bude žák žákem školy do data konání závěrečné zkoušky včetně, ať už ji vykoná úspěšně nebo 

neúspěšně; nejpozději však do 31. srpna 2021. 

                                                             
1 Úpravy byly provedeny formou opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a 
dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 
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V platnosti zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského zákona, které stanoví, že: „Jestliže se žák, 

který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není 

omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně 

doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 

Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje jako by 

vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“ 

  Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem 

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného 

ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem. Dále bude k závěrečné 

zkoušce připouštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny 

opravné nebo náhradní zkoušky. U písemné zkoušky se na ně bude vztahovat prodloužení délky trvání zkoušky  

o 30 min.  

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni 

nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 

19. května 2021 u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění, ostatní obory vzdělání do 31. května (tak, aby se 

v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od  

20. května 2021 u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění). 

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu 

vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a závěrečnou zkoušku 

budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021.  

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna. Školám se také umožní, aby oznámily 

výsledek praktické zkoušky nebo ústní zkoušky v den jejího konání. Pokud by to organizace závěrečné zkoušky 

neumožňovala, dozví se žáci výsledky obou zkoušek a souhrnné hodnocení v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. 

Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku 

budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky. Řediteli se uloží povinnost zveřejnit jednotlivé 

termíny těchto zkoušek závěrečné zkoušky nejpozději do 15. března 2021. 

Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka 

trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut  

(4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo 

náhradním termínu do konce roku 2021. 

Může se stát, že škola připravující žáky na výkon určitého povolání, umožňuje žákům úspěšným složením závěrečné 

zkoušky získat další kvalifikaci nebo certifikaci uznávacího orgánu. Pro tyto účely může ředitel školy stanovit 

nepovinnou (třetí) zkoušku tak, aby došlo k naplnění podmínek školního vzdělávacího programu a podmínek, za 

kterých se umožňuje žákům získat takovou další kvalifikaci nebo certifikaci. Konání třetí zkoušky bude dobrovolné 

a nebude mít vliv na hodnocení závěrečné zkoušky. Pokud žák úspěšně vykoná pouze povinné zkoušky stanovené 

ředitelem školy, získává střední vzdělávání s výučním listem, ale nezíská další kvalifikaci nebo certifikaci, pokud je tato 

vázána na splnění všech tří zkoušek. 

Dle platných právních norem termín konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy v měsíci červnu. Praktická zkouška 

trvá maximálně 3 dny, u oborů vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny (pro tyto obory vzdělání může 
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ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května). Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný 

výcvik, se nově prodlouží termín konání do 31. srpna 2021 a umožní řediteli školy stanovit pořadí zkoušek.  

K tomu dále ministerstvo umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Rozhodnutí, zda u žáků školy 

(a případně kterých oborů vzdělání) bude praktické vyučování probíhat i v měsíci červenci nebo/a srpnu bude na 

řediteli školy. Tím bude dána řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen 

ve druhém pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce. S tím souvisí i umožnění 

školám splnit praktickou přípravu žáků ve vybraných oborech vzdělání za účelem získání řidičského nebo svářečského 

oprávnění. 

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné 

zkoušky a související zkušební dokumentaci. Pro jarní termín bude zveřejněna v březnu 2021. Řediteli se však umožní, 

aby jednotné zadání adaptoval a upravil v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody. 

V platnosti zůstává pro všechny žáky školy ustanovení § 68 odst. 2 školského zákona, které stanoví, že: „Jestliže se žák, 

který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není 

omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně 

doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 

Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by 

vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.“ 

 

Časový harmonogram pro závěrečné zkoušky školního roku 2020/2021 

únor do 28. 2. Jmenování předsedy zkušební komise krajským úřadem 

březen 

  
Zpřístupnění jednotného zadání závěrečné zkoušky ředitelům škol 

do 15. 3. 
Ředitel školy zveřejní jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky 

do 15. 3. Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební komise ředitelem školy 

květen až srpen  od 20. 5.  
Konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem ve skupině 
oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění. 

Červen až srpen   Realizace závěrečných zkoušek. 

Září  
Konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
zařazených do pokusného ověřování L+H 

 


