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Náměty k řešení maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek do oborů 

středních škol s maturitní zkouškou za současné situace 

Vzhledem k současné situace je prakticky jisté, že nebude možné dodržet standardní postupy pro konaní 

maturitních a přijímacích zkoušek. Přesto je nutné najít řešení, které bude funkční a konstruktivní. Proto 

navrhujeme následující operativní úpravy: 

 

1. V oblasti maturitních zkoušek 

Navrhujeme zrušit písemné práce a případně i didaktické testy (mimo didaktický test z matematiky) a 

ponechat pouze ústní a praktické zkoušky, které proběhnou v režii školy. Pokud nebudou zrušeny 

didaktické testy, měly by být opraveny Centrem. Doporučujeme pro školy stanovit pouze období, ve 

kterém zkoušky proběhnou. Za důležité považujeme také stanovení pravomocí ředitelům škol upravit 

kritéria profilových zkoušek. Součástí maturitních zkoušek odborných škol je také praktická zkouška. V 

rámci mimořádného řešení úpravy je nutné také zohlednit kompetenci ředitele školy provést v profilové 

části takové úpravy, které umožní vykovat maturitní zkoušku s přihlédnutím k formě vzdělání žáků v 

době mimořádného opatření, kdy žáci nemohli konat praktickou výuku na pracovištích školy. 

Zároveň upozorňujeme, že tento návrh také pramení z toho, že na řadě škol budou v červnovém termínu 

probíhat zároveň závěrečné zkoušky v učebních oborech vzdělání. Zde sice zatím nevidíme nutnost řešit 

krizový scénář, protože celá závěrečná zkouška v systému jednotné závěrečné zkoušky je v režimu školy, 

ale jsme připraveni tuto problematiku také odborně řešit. I zde se mohou objevit úskalí. Například v 

přítomnosti odborníka z praxe apod. 

Určit známku na maturitním vysvědčení podle průměru z minulých klasifikačních období 

nedoporučujeme. Maturitní zkouška má být zkouškou samostatnou, u které se na průběh studia nepřihlíží 

 

2. V oblasti přijímacích zkoušek 

Díky velkému převisu uchazečů na některých školách není reálné přijímací zkoušky zcela nekonat. 

Navrhujeme ponechat zadání i hodnocení přijímacích zkoušek v kompetenci ředitelů škol. V případě 

konání jednotné přijímací zkoušky doporučujeme konání přijímacích zkoušek pouze jednou (bez 

opakování testu, s jedním náhradním termínem).  Pokud to bude možné realizovat zkoušky ještě v červnu, 

srpnový termín vnímáme jako komplikovaný zejména u odborných škol, o které není až tak vysoký 

zájem, ale jejich obory jsou důležité z hlediska trhu práce. Doporučujeme také zkrátit lhůtu pro odevzdání 

zápisového lístku do 5 dnů. Možnost odvolání považujeme za důležitý opravný prostředek, který lze 

uplatnit i pro rozhodnutí formou autoremedury. Proto bychom jej měli umožnit.  

Umožnit rodičům dodatečné odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole, pokud z důvodu karantény 

v zahraničí nemohli dodržet termín. 

 

 

Unie školských asociací ČR - CZESHA je připravena aktivně spolupracovat na řešení této mimořádné 

situace. 

 

V Praze 21.3.2020       Ing. Jiří Zajíček 

 

UNIE ŠKOLSKÝCH ASOCIACÍ ČR 

C Z E S H A   
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