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Dodatek č. 3 

 
k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 
podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-
23 ve znění dodatku č.j. MSMT-20391/2019-2 a dodatku MSMT-18101/2020-1. 

 

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování 
organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním 
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích 
programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve 
vybraných středních školách (dále jen „model L0 a H“) č. j. MSMT-18477/2012-23 ve znění 
dodatku č. j. MSMT-20391/2019-1 a dodatku č.j. MSMT-18101/2020-1 takto: 

   
1. V čl. 5 odst. 10 se slova „středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální 

výchovy“ se nahrazují slovy „středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání“.  
 

2. Za článek 6a se vkládá nový článek 6b, který zní 
 

„Čl. 6b 
Zvláštní pravidla pro školní rok 2020/2021 

 
(1) Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem 3. ročníku, může konat závěrečnou 

zkoušku, pokud úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2021. Závěrečnou zkoušku žáci 
konají v měsíci září2021.  
 

(2) Závěrečná zkouška žáka podle odstavce 1 se skládá z praktické zkoušky, a dále z 
písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy. Písemná zkouška 
trvá nejdéle 270 minut. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel 
školy. 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 září 2021. 
Ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) školského zákona a ustanovení § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky 
č. 47/2005 Sb. se nepoužije. 
 

(3) Hodnocení praktické zkoušky, ústní zkoušky nebo písemné zkoušky závěrečné zkoušky 
konané v září 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. 
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(4) Ředitel školy termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané v září 
2021 zveřejní na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. června 
2021. 
 

(5) Pokud vykonáním závěrečné zkoušky žák splní podmínku k výkonu činnosti podle 
jiných právních předpisů, přičemž se k jejímu splnění vyžaduje úspěšně 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. 
 
 

Čl. 2 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 
 

Mgr. Jaromír Beran, 
zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 
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