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VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2010,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova „20. června“ nahrazují slovy „10. června“.
2. V § 2 odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 znějí:
„(3) V jarním zkušebním období se dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“)
konají v období od 2. května do začátku zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní
zkoušky konaných formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčích zkoušek
společné části maturitní zkoušky konaných formou písemné práce (dále jen „písemná práce“)
v příslušném školním roce. Didaktický test a písemná práce se konají v období od 25. května
do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)4) nejpozději do 31.
března před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo
do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají v období
od 2. května do začátku didaktických testů a písemných prací podle odstavce 3. Zkoušky
konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky
(dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 15. dubna. V případě oborů vzdělání skupiny
Umění a užité umění6) se praktické zkoušky konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to
povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.
(5) V podzimním zkušebním období se ústní zkoušky společné části konají v období od 1. září
do začátku didaktického testu a písemné práce, didaktické testy a písemné práce se konají v
období od 15. září do 1. října. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací
určí ministerstvo4) nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky v následujícím
kalendářním roce. Jednotné zkušební schéma a místa konání didaktických testů a písemných
prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4)

§ 80 odst. 1 školského zákona.
§ 79 odst. 4 a 5 školského zákona.
6)
Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M podle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., nařízení vlády č. 224/2007 Sb., nařízení vlády č. 268/2008 Sb., nařízení vlády
č. 98/2009 Sb. a nařízení vlády č. 242/2009 Sb.“.
5)

3. V § 22 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
4. V § 22 odstavec 3 zní:
„(3) Hodnotitelé předají bez zbytečného odkladu společné hodnocení písemné práce žáka
řediteli školy.“.
5. V § 26 odst. 1 se slova „15. června“ nahrazují slovy „17. června“.
6. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

„§ 33
Vydání vysvědčení
Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části
maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal
úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději do 20. června
pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a nejpozději do 5. listopadu pro
maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období. Maturitní vysvědčení vydává
ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného ve vyhlášce o některých dokladech o
vzdělání13).
13)

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

