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Informace k závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 

Níže uvedené informace vycházejí ze Zákona o přijímacím řízení a střední školy a k ukončování 

středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. 

Informace k závěrečné zkoušce 

Kdy bude ZZ zahájena 

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 (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). 

Kdo bude konat ZZ 

K závěrečné zkoušce tak bude připuštěn každý žák posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, 

který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je 

oprávněn konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku. 

Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání závěrečné zkoušky 

(způsob hodnocení a vydávání vysvědčení řeší MŠMT) 

 Průběh ZZ 

Při ZZ se využije jednotných zadání, nedochází ke zrušení písemné ZZ (pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se nic nemění). 

Praktická zkouška 

Řediteli škol stanoví náhradní způsob konání a hodnocení praktické zkoušky s ohledem na aktuální 

situaci. (Bude platit i opravných a náhradních termínu na podzim 2020). 

Náhradní způsob vykonání ZZ - Pokud by ani k 1. červnu nebylo možné, aby žáci byli v důsledku 

mimořádných opatření osobně přítomni ve škole 

Podmínkou pro to, aby žák mohl závěrečnou zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je:  

 žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou 

zkouškou  

 žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku. 

Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna 

tyto žáky komisionálně přezkoušet. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu 

upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude 

úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy 

dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. 

Tito žáci mohou podat do 5 dnů ode dne, kdy přestali být žáky školy, žádost o opakování posledního 

ročníku. Taková žádost se podává řediteli školy a ten je povinen jí vyhovět 
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Hodnocení na vysvědčení o závěrečné zkoušce 

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

zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých 

tyto předměty figurují (nezapočítává se hodnocení za II. pololetí posledního ročníku). 

Kdy přestává být žákem školy 

Dnem následujícím po úspěšné či neúspěšném vykonání závěrečné zkoušky (pokud by se zkouška 

konala až 30. června 2020, přestává být žákem 30. června 2020. 
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