
(platí od 1. 91. 2017 do 30. 931. 8. 2017)
177/2009 Sb.
VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

školách maturitní zkouškou
ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb. a vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb.,

vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb.,.
vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017311/2016 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 4

Přihlašování k maturitní zkoušce
 

(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce (dále
jen "přihláška"), jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, řediteli školy, a to nejpozději do
a)  1. prosince pro jarní zkušební období,
b)  25. června pro podzimní zkušební období.

(2) V přihlášce žák uvede
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, byloli přiděleno,

jinak datum narození a místo narození, státní občanství,

b)  názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky 7),

c)  názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 8),

d)  názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky 9),

e)  názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 10),
f)      označení  zkušebního  předmětu,  který  bude  žák  konat  ve  společné  a  profilové  části maturitní  zkoušky  v  jazyce

národnostní menšiny,
g)  zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v

příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky,
h)  požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konánícizince na

uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury.
(3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení podle § 20.

Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona. K přihlášce podle odstavce
2  písm.  h)  přiloží  žák  úředně  ověřené  kopie  dokladů  o  vzdělání  vydaných  školou  mimo  území  České  republiky,
včetně  jejich  překladu  do  českého  jazyka;  v  případě  pochybností  o  správnosti  překladu  je  ředitel  školy  oprávněn
požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.

(4)  Žák  se  v  řádném  termínu  přihlašuje  na  všechny  zkušební  předměty  uvedené  v  odstavci  2  písm.  b)  a  c).
Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 1 až 3; v přihlášce se uvede
rok úspěšného ukončení posledního  ročníku  vzdělávání.  Přihláška  k  opravné  zkoušce  nebo  náhradní  zkoušce  se
ukládá ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 11).
Skartační lhůta činí 5 let.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 
Zkouška z českého jazyka a literatury

§ 5
 

(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.



(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává
doba na výběr zadání podle odstavce 3.

(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25
minut od převzetí  zadání. Po uplynutí  lhůty 25 minut  žáci obdrží  záznamové archy, do nichž zapíší  číslo zvoleného
zadání; poté již nelze zadání měnit.

(4) Žákovi  podle  §  20 odst.  4  věty  třetí  školského  zákonaCizinci,  který  pobývá  na  území České  republiky  po
dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání
didaktického  testu  z  českého  jazyka  a  literatury  o  3015  minut  a  písemné  práce  z  českého  jazyka  a  literatury
o  4530minut.  Při  konání  didaktického  testu  písemné  práce  má  možnost  použít  překladový  slovník,  při  konání
písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 19a

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
 

(1)  Zkoušku  z  cizího  jazyka,  k  jejímuž  konání  se  žák  přihlásil  podle  §  4  odst.  2  písm.  c)  nebo  e),  lze  nahradit
výsledkem  standardizované  zkoušky  podle  školského  zákona  dokládající  jazykové  znalosti  žáka  na  úrovni  B1  nebo
úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2)  Informaci  o  standardizovaných  zkouškách,  které  ředitel  školy  může  podle  odstavce  1  zvolit  jako  náhradu
zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.
Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve
lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

(3)  Písemnou  žádost  o  nahrazení  zkoušky  podává  žák  řediteli  školy  nejpozději  do  31.  března  pro  konání
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním
období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované
jazykové zkoušky.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

ČÁST ŠESTÁ
HODNOCENÍ ZKOUŠEK

 
Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

§ 22
 

(1) Ministerstvo 4) zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria
celkového  hodnocení  maturitní  zkoušky  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  do  31.  března  roku,  v  němž  se
maturitní zkouška koná.

(2)  Didaktický  test  je  vyhodnocován  Centrem.  Výsledky  didaktických  testů  zpřístupní  Centrum  řediteli  školy
prostřednictvím  informačního  systému  Centra  v  jarním  zkušebním  období  nejpozději  do  15.  května,  v  podzimním
zkušebním  období  nejpozději  do  10.  září.  Nejpozději  následující  pracovní  den  po  převzetí  výsledků  je  ředitel  školy
zpřístupní  žákům.  V  jarním  zkušebním  období  ředitel  školy  zpřístupní  žákům  výsledky  formou  výpisu  výsledků
didaktických testů. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního
systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test.

(3)  Písemné  práce  obdrží  hodnotitel  od  Centra;  hodnocení  předá  hodnotitel  Centru  prostřednictvím  jeho
informačního  systému  v  termínech  stanovených  Centrem.  Centrum  zpřístupní  výsledky  řediteli  školy  v  jarním
zkušebním období  nejpozději  poslední  pracovní  den  před  začátkemdo  začátku  konání  ústních  zkoušek  společné
části příslušného žáka, nejpozději  však do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od
shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy. Pro  jarní zkušební období předá ředitel školy
Centru  prostřednictvím  informačního  systému  Centra  konkrétní  termíny  konání  ústní  zkoušky  společné  části
příslušného žáka z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka do 30. dubna.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky



§ 24
 

(1)  Každá  zkouška  profilové  části  je  hodnocena  zvlášť.  Způsob  hodnocení  každé  zkoušky  nebo  její  části  a
způsob  stanovení  výsledného  hodnocení  zkoušek  navrhuje  ředitel  školy  a  nejpozději  před  započetím  zkoušek
schvaluje zkušební maturitní  komise. Ředitel  školy  zveřejní  schválený  způsob  hodnocení  na  přístupném místě  ve
škole  a  zároveň  způsobem umožňujícím dálkový přístup,  a  to  nejpozději  před  začátkem konání  první  ze  zkoušek
profilové části.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 50
 

(1)  Za  konání  jednotlivé  zkoušky,  která  svým obsahem a  formou  odpovídá  zkoušce maturitní  zkoušky,  se  platí
úplata nejvýše 1 500 Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky 18). Konkrétní
výši  úplaty  za  konání  jednotlivé  zkoušky  podle  §  48  stanoví  Centrum  současně  se  zveřejněním  termínu  konání
zkoušky.  V  případě,  že  uchazeč  částku  neuhradí  do  5  pracovních  dnů  od  posledního  dne,  kdy  je  možno  podávat
přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.

(2) Za provedení jednotlivé zkoušky podle odstavce 1, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné
části  maturitní  zkoušky,  náleží  škole,  která  zkoušku  provedla,  podíl  z  úplaty  uhrazené  Centru  ve  výši  nezbytných
nákladů spojených s konáním této jednotlivé zkoušky, nejvýše však 50 % úplaty podle odstavce 1.

(3) Nezbytnými náklady jsou
a)    příslušné  části mezd  nebo  platů  zaměstnanců  a  ostatních  osobních  nákladů  na  zaměstnance,  případně  ostatní

náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání zkoušky,
b)  neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu zkoušky.

(4) Na vedení a uchovávání dokumentace o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá
zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně vztahují § 26a až 31.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


