Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

v návaznosti na dotazy ohledně vydávání vysvědčení žákům posledních ročníků středních škol, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje uvádí následující.
V postupu při hodnocení výsledků vzdělávaní žáků základních a středních škol za druhé pololetí
školního roku 2019/2020, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako metodiku
k vyhlášce č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020, je stanoveno:
„Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku
středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před
zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky;
obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před zahájením společné části maturitní zkoušky
a před konáním ústních zkoušek absolutoria.
Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitel školy před zahájením maturitní zkoušky vyhlásit až 5
vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, nebo podle § 46 může ředitel školy před
zahájením závěrečné zkoušky vyhlásit až 4 vyučovací dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku.
Nicméně ředitel má v tomto školním roce tuto možnost, ne však povinnost. Konkrétní poslední den
vyučování v dané škole bude tedy záviset na rozhodnutí ředitele o tomto volnu.“
Z ustanovení § 20 zákona č. 35/2020 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.“) vyplývá,
že maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na
středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Z ustanovení § 36 zákona
č. 135/2020 Sb. dále vyplývá, že závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení
možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020.
Konkrétní termín stanoví ředitel školy. Pro absolutorium není stanoven zvláštní termín.
K dnešnímu dni nevyšlo ve sbírce zákonů žádné nové usnesení vlády, což znamená, že platí usnesení
vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření, kterým vláda
s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami.
Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je uveřejněn harmonogram uvolňování
opatření v oblasti školství. Upozorňujeme však, že data v něm uveřejněná jsou pouze návrhem.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zatím nelze stanovit datum zahájení maturitních nebo závěrečných
zkoušek. Nelze tedy ani odvodit, který den lze u posledních ročníků středního vzdělávání považovat za
poslední vyučovací den, což má návaznost na datum vydání vysvědčení žákům těchto ročníků.
S ohledem na výše zmíněný harmonogram můžeme pouze předpokládat, že realizace maturitních
a závěrečných zkoušek bude nejdříve 1. června.

Závěrem je tak nutné uvést, že vysvědčení žákům posledních ročníků středního vzdělávání se zatím
vydávat nemohou. Situaci budeme společně s vámi sledovat a jakékoliv nové informace Vám následně
poskytneme.
Pro příklad uvádíme, že pokud by byla od 11. 5. 2020 umožněna žákům posledních ročníků osobní
přítomnost žáků pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria tak, jak je to uvedeno
v harmonogramu na webu MŠMT (http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-voblasti-skolstvi), pak 21. den připadá na 1. 6. 2020 (1. 6. by tedy byl dnem, kdy by mohly být nejdříve
zahájeny zkoušky společné části MZ). Pokud by ředitel vyhlásil 5/resp. 4 dny na přípravu MZ/resp. ZZ,
pak by bylo datem vydání vysvědčení za 2. pololetí posledního ročníku 22. 5./resp. 25. 5. Pokud by
volné dny na přípravu vyhlášeny nebyly, pak by bylo datem vydání vysvědčení za 2. pololetí posledního
ročníku 29. 5. Pokud by se zatím navrhované datum 11. 5. jakkoli posunulo, bylo by třeba analogicky
posunout i datum vydání vysvědčení.

Karlovy Vary, 30. dubna 2020

