
UKÁZKY Z DOKUMENTU – NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 

 

2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 

 

19. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „s pedagogickými pracovníky“ nahrazují slovy 

„se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení“. 

Školní řád se nově upravuje tak, aby škola nebo školské zařízení neomezovala 

svoji komunikaci s žáky a rodiči pouze na vztah s pedagogy, ale rozšířila ji i o 

ostatní zaměstnance školy.  

Doporučujeme tedy po nabytí účinnosti příslušného ustanovení dát školní řád 

v tomto duchu do vzájemného souladu se zákonem. 

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ 

1. května 2015 

 

20. V § 30 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní: 

„(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele 

vystupovat jako zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 

15 let na jedné straně a právnickou či fyzickou osobou na druhé straně, ve které 

se za sjednaných podmínek právnická či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi 

či studentovi příspěvek na výuku či studium a žák či student se zaváže po 

ukončení výuky či studia uzavřít s určenou právnickou či fyzickou osobou 

pracovní poměr související s oborem jeho výuky či studia, a v tomto pracovním 

poměru setrvat po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky52). 

52)  § 31 a 35 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Ustanovení řeší institut možného postavení ředitele SŠ či VOŠ, jakožto 

zprostředkovatele smlouvy mezi žákem a firmou. V této smlouvě se firma zaváže 

poskytovat žákovi příspěvek na výuku a žák se zaváže po ukončení výuky uzavřít 

s určenou firmou pracovní poměr související s oborem jeho výuky, a v tomto 

pracovním poměru setrvat po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky 

SŠ, VOŠ 

1. května 2015 



3. ŘEŠENÉ OBLASTI 

Poradenství - školské poradenské zařízení § 16a, 16b, § 19 

Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově § 50 odst. 2, § 67 odst. 2 

Povinná školní docházka v zahraničí § 38 odst. 5 a 6 

Pracovní poměr ředitele školy § 166 odst. 2, 3 a 5, § 168 odst. 1,  

§ 174 odst. 1 

Převod nebo přechod činnosti školy na jinou 

právnickou osobu 

§ 149 odst. 3 

Převodu činnosti školy z neveřejné na veřejnou § 150 odst. 4 

Příplatky ke krajským normativům § 161 odst. 2, § 162 odst. 2 

Přípravné třídy základní školy § 47 odst. 1 

 

 

4. POSTUPNÝ NÁBĚH ÚČINNOSTI ZÁKONA 

 

Ustanovení s účinností 1. května 2015 

Oprávnění ministerstvům a ostatním organizační, složkám státu 

zřizovat mateřské školy jako státní příspěvková organizace. 

§ 8, odst. 3 a 5 

Rozšíření možnosti zřizování církevních škol i pro další právnické 

osoby. 

§ 8, odst. 6 

Možnost výuky ve dvou vyučovacích jazycích (českém a příslušném 

cizím) na SŠ, pokud rámcový vzdělávací program pro daný obor 

vzdělání upravuje povinné vzdělávání některých předmětů v cizím 

jazyce. Ustanovení se týká tzv. dvojjazyčných (bilingvních) 

gymnázií. Na příslušné ustanovení navazuje novelizace nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání (momentálně v 

připomínkovém řízení). 

§ 13, odst. 4 

Obdobnou změna jako u ustanovení výše u VOŠ. Věcně zůstává 

zachován stávající stav, tj. ve vyšších odborných školách může být 

vyučovacím jazykem cizí jazyk. 

§ 13, odst. 5 

Zpřesňuje se dikce školského zákona v návaznosti na úpravu Na mnoha 



zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten v § 3 stanoví, že 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr jsou základními pracovněprávními 

vztahy. Jinými pracovněprávními vztahy mohou být např. vztahy 

odpovědnostní. 

místech ŠZ 

Školní řád se nově upravuje tak, aby škola nebo školské zařízení 

neomezovala svoji komunikaci s žáky a rodiči pouze na vztah 

s pedagogy, ale rozšířila ji i o ostatní zaměstnance školy.  

§ 30 odst. 1 písm. 

a) 

 

 

5. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NOVELIZOVANÝCH 

ZMĚN 

 
§ 81 

 
Další podmínky konání maturitní zkoušky 

 
(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. 
Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná 
společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po skončení 
školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané 
řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž dílčí zkoušky 
konané formou didaktického testu a písemné práce koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel 
školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné 
číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.  
(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky 
vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V 
případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  Pokud se 
žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech 
ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou 
zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž 
neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání 
maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, 
neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání. 
(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo 
pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 
(4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení 
o maturitní zkoušce. 
(5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního 
ročníku vzdělávání ve střední škole. 
(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky 
podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část 
maturitní zkoušky. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může 



ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu 
povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může 
ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu 
nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. (ustanovení nabude účinnosti dne 1. září 
2015) 
(7) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v 
termínu stanoveném ředitelem školy. 
(8) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i 
profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s 
výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají v českém 
jazyce. 
(9) Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání podle 
vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s výukou 
některých předmětů v cizím jazyce nebo ve školách zřízených na základě mezinárodní smlouvy, 
popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato maturitní zkouška se 
považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná také zkoušku ze 
zkušebního předmětu český jazyk a literatura společné části maturitní zkoušky. 
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 
zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává 
být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 
(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem  

a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části 
maturitní zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování didaktických testů; nabídku cizích 
jazyků ve společné části maturitní zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek,  podmínky pro 
nahrazení zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 
doložené jazykovým certifikátem, včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, termíny 
a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování dílčí 
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce; (ustanovení nabude 
účinnosti dne 1. září 2015) 

b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, způsob 
označování zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo jeho části za informaci 
veřejně nepřístupnou a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávněných seznamovat se s 
informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné a 
profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejich průběhu a vyhodnocení výsledků, 
podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob zajišťujících maturitní zkoušky, 
vymezení předpokladů pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, obsah a formu 
osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele nebo komisaře, podrobnosti o činnosti 
zkušební maturitní komise a počtu, výběru a jmenování jejích členů a pravidla a termíny pro 
jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů, zadavatelů a hodnotitelů a 
pravidla pro odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů 
písemných prací; 

c) podrobnější pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní, 
náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z 
těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evidencí podle § 80 odst. 1 a 3, o 
způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů v nich obsažených a o 
náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání; 

d) podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním uvedených v § 16 odst. 9, žáků s vývojovými poruchami učení nebo 
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a cizinců a konání maturitní zkoušky v 



jazyce národnostní menšiny. (ustanovení nabude účinnosti dne 1. září 2016) 

 


