
 
 

 

 

Informace o konání závěrečných zkoušek oborů středního vzdělání ve školním 

roce 2019/2020  

Zákon č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 

 

1. Pokud bude umožněna přítomnost žáků ve středních školách nejpozději 1. června 

2020, pak bude závěrečná zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti 

osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že závěrečná zkouška 

musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Časové období, kdy bude reálně 

konána závěrečná zkouška tedy může v některých případech pokračovat i krátce po 30. 

červnu 2020.  

Konkrétní termíny konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy (platí nicméně, že 

konkrétní termín zkoušek bude záležet na tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět 

povolena osobní přítomnost žáků ve středních školách). Termín bude 21 dní po otevření škol. 

2. Pokud by ani k 1. červnu nebylo možné, aby žáci byli v důsledku mimořádných 

opatření osobně přítomni ve škole, je nutné přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky 

náhradním způsobem.  

Samotné hodnocení na vysvědčení o závěrečné zkoušce pak škola provede tak, že zprůměruje 

známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební 

předměty či zkoušky závěrečné zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či 

praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. 

Jakékoliv problematické situace, které by v souvislosti s vykonáním závěrečné zkoušky 

náhradním způsobem nastaly, budou vždy řešeny ve prospěch žáka. Hodnocení náhradním 

způsobem vykonává pouze škola. Podrobnosti pro situaci, kdy by bylo v krajním případě nutné 

přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky náhradním způsobem, stanoví ministerstvo 

v prováděcím právním předpise. Tento předpis ministerstvo vydá v případě, že vykonání 

závěrečné zkoušky náhradním způsobem bude vzhledem k vývoji situace relevantně 

zvažovaná varianta.  

 

České Budějovice dne 1. 4. 2020 

 Mgr. Ivana Macíková 

  ředitelka školy 
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