
39. V § 65 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 61 zní: 

„(4) Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem 

osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu61) nakládat s 

nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti 

spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím 

právním předpise. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam 

látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a 

směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. 

61) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.“. 

Napravuje se stávající nevyhovující stav, kdy žáci v rámci praktického vyučování 

mohou jen omezeně nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi 

nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu.  

SŠ 

1. září 2016 

 

40. V § 75 odstavec 4 zní: 

„(4) Žák může závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy 

přestal být žákem školy podle odstavce 3 věty druhé.“. 

Stávající úprava, kdy žák mohl závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let 

od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání, se nahrazuje 5 lety od 

data, kdy přestal být žákem školy.  

SŠ 

1. září 2016 

 

41. V § 78 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , v případě oborů, 

které jsou stanoveny v nařízení vlády“. 

Stanoví se nově skladba povinných zkušebních předmětů společné části 

maturitní zkoušky žáka: povinnými zkušebními předměty jsou vždy český jazyk a 

literatura a cizí jazyk, u oborů vzdělání, pro které to určí nařízení vlády také 

matematika. 

SŠ 



1. listopadu 2020 

 

42. V § 78 odstavec 2 zní: 

„(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty 

podle odstavce 1.“. 

Stanoví se nově skladba povinných zkušebních předmětů společné části 

maturitní zkoušky žáka: povinnými zkušebními předměty jsou vždy český jazyk a 

literatura a cizí jazyk, u oborů vzdělání, pro které to určí nařízení vlády také 

matematika. 

SŠ 

1. listopadu 2020 

 

43. V § 78 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 

předmětem společné části maturitní zkoušky.“. 

Stanoví se nově skladba povinných zkušebních předmětů společné části 

maturitní zkoušky žáka: povinnými zkušebními předměty jsou vždy český jazyk a 

literatura a cizí jazyk, u oborů vzdělání, pro které to určí nařízení vlády také 

matematika. 

SŠ 

1. září 2016 

 

44. V § 78a odst. 1 se číslo „24“ nahrazuje číslem „48“. 

Lhůta pro zveřejnění katalogů požadavků pro zkušební předměty společné části 

maturitní zkoušky se prodlužuje z 24 měsíců na 48 měsíců před vlastním 

konáním maturitní zkoušky. Důvodem je dát žákům oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou vyšší jistotu při konání maturitní zkoušky, aby již v době konání 

přijímacího řízení do středního vzdělávání znali rámcové požadavky na znalosti a 

dovednosti, které budou muset prokázat při jeho ukončování. 

SŠ 

1. září 2016 

 


