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Příloha metodiky 

Závěrečné zkoušky 

Platné znění opatření obecné povahy (ve znění dodatku č. j. MSMT-3258/2021-2) 

 

I.  

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání 

s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 

2020/2021. U žáka, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, 

ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního 

vzdělání s výučním listem, se nepoužije pravidlo v ustanovení § 74 odst. 2 školského zákona  

a ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. 

II. 

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve 

kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního 

vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, 

aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání 

zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; žákovi oboru vzdělání skupiny 82 Umění, 

užité umění, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, který neprospěl nebo 

nemohl být hodnocen, do 19. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května nebo 

v případě žáka oboru vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění do 19. května, může konat řádný 

termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí 

do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní 

zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona 

se nepoužije. 

III. 

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje 

do 31. srpna 2021.  

IV. 

Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu  

v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím 

školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného 

ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že 

prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021; v případě žáků oboru 

vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění od 20. května 2021 do 30. června 2021. 

V. 
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Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se 

ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky 

podle výběru ředitele školy; ten, kdo ve školním roce 2020/2021 koná opravnou nebo náhradní 

zkoušku závěrečné zkoušky, koná všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které 

nahrazuje nebo opravuje. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Věta první Část věty první před 

středníkem a druhá platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, 

který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021. Pořadí jednotlivých 

zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) školského zákona 

a ustanovení § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.  

VI. 

Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související 

zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře z důvodů zvláštního zřetele hodných tak, aby 

zůstala zachována jejich podstata. Věta první platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky 

závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021. 

VII. 

Hodnocení praktické zkoušky, ústní zkoušky nebo písemné zkoušky závěrečné zkoušky konané ve 

školním roce 2020/2021 je možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení 

celkového hodnocení. Celkové hodnocení se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí; je-li 

však poslední částí písemná zkouška, oznámí se celkové hodnocení do 5 pracovních dní ode dne 

konání písemné zkoušky. Ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije. 

VIII. 

Ředitel školy termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 

2020/2021 v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, zveřejní na 

internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021. 

IX. 

Ředitel školy může žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru 

vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje 

středního vzdělání s výučním listem, povolit opakovaní ročníku po posouzení jeho dosavadních 

studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti bez ohledu na jeho hodnocení ve druhém pololetí. 

Ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona se nepoužije. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním 

roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být 

žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku 

závěrečné zkoušky. 

X. 

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou 

nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může 

zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební 

komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény 

spojené s tímto onemocněním.  Ustanovení § 5 odst. 1 věty poslední vyhlášky č. 47/2005 Sb. se 

nepoužije. 



Platné znění opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám 

3 
 

XI. 

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, 

výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo 

náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.  

XII. 

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru 

vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, je na vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého 

pololetí vzděláván. 

XIII. 

Pokud vykonáním závěrečné zkoušky žák splní podmínku k výkonu činnosti podle jiných právních 

předpisů, přičemž se k jejímu splnění vyžaduje úspěšné vykonání praktické zkoušky, písemné 

zkoušky a ústní zkoušky, ředitel školy umožní, aby žáci mohli konat jak písemnou zkoušku, tak i ústní 

zkoušku; zároveň určí, která z těchto zkoušek bude ve vztahu k úspěšnému vykonání závěrečné 

zkoušky povinná a která nepovinná. Na nepovinnou zkoušku se přiměřeně vztahují ustanovení pro 

povinné zkoušky. Věta první a druhá platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné 

zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021. Pořadí 

jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) 

školského zákona a ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije. 

XIV. 

Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se 

dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání 

s výučním listem, se vysvědčení předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního 

vyučování.  Ustanovení § 3 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 16/2005 Sb. se v tomto případě nepoužije. 

XV. 

Žák, který se ve školním roce 2020/2021 účastní praktického vyučování v měsíci červenci nebo srpnu 

2021 a současně nesplnil podmínky pro konání závěrečné zkoušky v období od 1. června do 31. 

srpna 2021, je žákem školy do dne, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování. 

Ustanovení § 75 odst. 3 školského zákona se v tomto případě nepoužije. 

 


