
Zápis z mimořádné porady vedoucích oborů, předsedkyně výtvarné komise a vedení školy 

30. 3. 2020 

Přítomni:  Jakůbková, Čelikovský, Heřmánková, Poupětová, Král, Hora, Strnad, Kovaříková,  

Kovářík, Martiník, Mrázková 

Schůzka se konala za dodržení všech bezpečnostních opatření v knihovně školy. Byla svolána po vydání 

nového zákona č.135/2020 ze dne 25.3.2020 a dále dokumentu zpracovaného MŠMT - Informace  

k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve 

školním roce 2019/2020 

1. Z.ř. Mrázková seznámila přítomné s novými informacemi a změnami, které jsou obsaženy v těchto 

dokumentech. 

 

2. Všichni přítomní souhlasí s tím, že praktické maturity se budou konat, žáci oborů 82 začnou 

pracovat 1. 4. – 24. 4. 2020. Termín bude dodržen podle původního plánu. VO upraví zadání, 

rozsah, obsah a kritéria hodnocení PMZ pro každého žáka a odešle žákům elektronicky se žádostí 

o potvrzení, že zprávu četli. Každý žák odevzdá písemně i obhajobu. Termín odevzdání PMZ byl 

stanoven na 30. 4. 2020 Znamená to tedy, že učitelé již nebudou těmto žákům zasílat domácí úkoly 

z ostatních předmětů. Naopak žákům oboru Tvorba nábytku a interiéru musí učitelé i nadále úkoly 

zasílat až do 30. 4. 2020. 

 

3. V případě, že žáci nastoupí zpět do školy do 1. 6., mohou se ústní maturity konat nejdříve za 21 dní. 

Školní část se může protáhnout až do července. Zahájení školních maturit je nejpozději 30. 6. 2020. 

Otázkou je, zda budou moci všichni maturitní předsedové být uvolněni, pokud budou všichni 

maturovat ve stejných termínech. 

 

4. Zatím platí, že žáci nebudou psát písemné práce z ČJL a ANJ, zatím nebyly zrušeny didaktické testy. 

 

5. Žáci 4. ročníků odevzdají seznam literárních děl učitelům LIV do 30. 3. 2020. 

 

6. Nové dokumenty také pracují s alternativou náhradního způsobu vykonání maturitní zkoušky. 

Termín konání  
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků 
na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání 
maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých 
internetových stránkách. 
 

7. Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem 
V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání 
ve škole, bude maturitní zkoušku vykonána náhradním způsobem v souladu s § 35 zákona 
č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich 
ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkoušku vykoná 
úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy 
oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci 
prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.   
 
Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově 
shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to 
průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto 



vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a 
náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem.  
Zde jsme stanovili, že známka z ODT (odborná teorie) se bude vypočítávat ze známek z těchto 
předmětů: 
Obor D, N - průměrný prospěch ze známek z posledních tří vysvědčení z předmětů KON a TEC 
Obor S - průměrný prospěch ze známek z posledních tří vysvědčení z předmětů SCK a TEC 
Obor H, Ř, M, P - průměrný prospěch ze známek z posledních tří vysvědčení z předmětu TEC 
 
Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní 
před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví 
škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální 
přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl. 
 
Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost v 
následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky. 
 

8. Přijímací zkoušky se odkládají. 
 

9. Různé: 

- Prof. Král nabízí možnost tisku maturitních prací. 

- Pokud to bude možné, přijdou žáci nainstalovat své PMP do školy. 

- Vyučující DVK, LIV, ANJ jsou povinni poskytnout žákům 4. ročníků konzultace i v období po 

ukončení PMP, pokud bude školy stále uzavřena. 

- Vedení školy souhlasí s tím, aby VO poskytli žákům materiál připravený na realizaci PMP. Žáci 

si vyzvednou materiál podle harmonogramu, který připraví VO a nebudou vstupovat do školy. 

- Nelze umožnit žákům během PMP práci na 3D tiskárnách, laseru, PC ve škole. 

- Nebude se konat výstava PMP pro veřejnost. 

- VO stále pracují na koncepci výstavy ke 100. výročí školy. 

- Úvazky - VO začnou připravovat, tabulky zašle z.ř. Mrázková. 

10. Další text je věnován organizaci a průběhu PZ na obor Tvorba nábytku a interiéru 
 
Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky  
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne 
nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. 
Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol 
pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující 
k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol 
(například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). 
Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve 
než 14 dní po otevření školy.  
 
Obsah a forma přijímací zkoušky  
Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy 
aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, 
jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 
vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní 
přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném 
školským zákonem.  



Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného 

testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace. 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek  
Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může 

písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní 

termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, 

přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve 

škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl 

nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, 

který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací 

zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží 

prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky 

uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. 

Školní přijímací zkouška  
Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v 
termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné 
zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel 
neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram 
přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči 
nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na 
webových stránkách školy.  
Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, 

kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně 

koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze 

jednou. 

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška  
Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Škola odešle Centru 
ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno 
zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, 
kterou uchazeč uvedl na přihlášce.  
Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky 
uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v 
co nejkratším možném termínu.  
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění 
školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na 
celkovém výsledku přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o 
studium na gymnáziu se sportovní přípravou). 
 
Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa  
Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že 
uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně 
přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.  
Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s 
výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i 
pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.  
Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti 
rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu 
přijímání.  



Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou 
případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili 
„pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní 
odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, 
kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci 
ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání 
zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití 
dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel 
školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.  
Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání 
nového rozhodnutí dojde.  
Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).  
MŠMT dále počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele školy, aby ve výše popsaném 
případě k použití institutu nového rozhodnutí přistoupil, a aby na webových stránkách školy 
zveřejnil počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude 
obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.  
Detailnější postup přijímání uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím 
právním předpise 
 
Náhradní termíny  
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách 
ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v 
návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem. Tzn. náhradní termín školní přijímací 
zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že 
stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není 
důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky.  
Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je 
standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací 
zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání.  
Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode 
dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu. 
 
Odevzdání zápisového lístku  
Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních 
dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro 
řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud 
je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí 
předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání 
na druhou školu. 

 


