Dodatek
Roční kalendář ředitele školy – průvodce paragrafy a termíny s kalendářem
Aktualizace č. 1 ze dne 8.9.2014
V důsledku novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. (provedena vyhláškou č. 173/2014 Sb.) se
s účinností od 1. září 2014 mění některé parametry společné části maturitní zkoušky ve
středních školách. Tyto změny znamenají nutnost drobných úprav i v legislativním kalendáři a
v některých komentářích, jež tvoří součásti této publikace. Změny byly přijaty v době, kdy byl
již rukopis odevzdán do tisku, proto žádáme uživatele publikace, aby si níže uvedené změny
stáhli a vložili do elektronické verze publikace (CD), popř. aby si je vytiskli a vložili do
tištěné verze publikace.
I. Změny v kalendářích:
Ve společném kalendáři vypustit termín 31.12. SŠ s komentářem č. 155 (poslední řádek).
Ve společném kalendáři vložit termín 15.1. SŠ s komentářem č. 155.
Ve společném kalendáři vložit termín 29.5. SŠ s komentářem č. 155.
Ve společném kalendáři u termínu 30.9. SŠ s komentářem č. 133 nahradit číslo 40 číslem 60
(počet literárních děl ve školním seznamu pro ústní zkoušku z ČJ a literatury).
V kalendáři pro SŠ vypustit termín 31.12. SŠ s komentářem č. 155 (poslední řádek).
V kalendáři pro SŠ vložit termín 15.1. SŠ s komentářem č. 155.
V kalendáři pro SŠ vložit termín 29.5. SŠ s komentářem č. 155.
V kalendáři pro SŠ u termínu 30.9. SŠ s komentářem č. 133 nahradit číslo 40 číslem 60 (počet
literárních děl ve školním seznamu pro ústní zkoušku z ČJ a literatury).
II. Změny v komentářích:
46.
SŠ - Počátek období pro možnost konání písemných prací společné části maturitní zkoušky
pro jarní zkušební období (§ 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 3 vyhlášky č.
177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: V jarním zkušebním období se
zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
(dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května.
Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období
určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební
schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince 15. ledna školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 81 odst. 11 školského zákona stanoví
vyhláška č. 177/2009 Sb. termíny pro konání společné i profilové části maturitní zkoušky, a to

určením období. V rámci takto stanoveného období pro konání společné části maturitní
zkoušky pak určuje MŠMT konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací,
jež tvoří součást komplexní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk.
Vyhláška tak např. umožňuje určit termín písemných prací již od 1. dubna, ale pro školní roky
2012/2013 (tedy pro maturitní zkoušku v jarním termínu 2013) a 2013/2014 (tedy pro
maturitní zkoušku v jarním termínu 2014) určilo MŠMT jednotný termín písemných zkoušek
společně s didaktickými testy. Pro maturitní roky 2013 a 2014 tak určilo MŠMT společné
termíny konání didaktických testů i písemných prací, a to od 2. května do 14. května. V rámci
tohoto zmocnění stanovuje MŠMT tzv. „jednotné zkušební schéma“, tj. časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací, a to v termínu do 31. prosince 15. ledna. Je tedy nutné
sledovat věstník MŠMT a webové stránky MŠMT, zda pro následující maturitní roky bude
MŠMT zachovávat toto sjednocení termínů didaktických testů i písemných zkoušek v rámci
společné části maturitní zkoušky.
V souladu s ustanovením § 78a odst. 4 školského zákona platí podmínka ukončení posledního
ročníku středního vzdělávání před zahájením dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané didaktickým testem a ústní formou. Pokud by k výše uvedenému sloučení termínu
konání didaktického testu a písemné práce došlo i v dalším maturitním roce, pak by platilo, že
žák musí úspěšně ukončit poslední ročník před zahájením kterékoli dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky.
Tam, kde není k určení konkrétního termínu dílčích zkoušek zmocněno MŠMT, určuje
konkrétní termíny těchto zkoušek (ať již ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky)
ředitel školy, a to v rámci období stanoveného pro jednotlivé zkoušky touto vyhláškou.
47.
SŠ - Konec lhůty pro jmenování zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a
hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury ředitelem školy pro jarní zkušební
období v případě, že MŠMT stanoví jednotným zkušebním schématem společný termín
didaktických testů i písemných prací od 2. května (§ 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. a §
44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: Zadavatele a hodnotitele ústní
zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje
ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem
konání didaktických testů a písemných prací.
Pokud v následujících obdobích zachová MŠMT tradici, kdy tzv. jednotným zkušebním
schématem určí společné termíny konání didaktických testů i písemných prací, a to od 2.
května do 14. května, končí řediteli školy lhůta pro jmenování hodnotitele písemné práce z
českého jazyka a literatury ředitelem školy pro jarní zkušební období právě dnem 2. dubna.
Skutečný konec této lhůty je však nutné přizpůsobit vyhlášenému jednotnému zkušebnímu
schématu (MŠMT vyhlašuje do konce prosince) roku předcházejícího jarnímu termínu
maturitních zkoušek 15. ledna roku, v němž se maturitní zkouška koná. S ohledem na
ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. může být termín písemné práce posunut až na
1. dubna a v takovém případě by musel ředitel školy jmenovat hodnotitele písemné práce
nejpozději 1. března!
54.
SŠ - Konec lhůty pro doručení bezpečnostních schránek se zkušební dokumentací Centrem (§
11 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: Centrum doručí příslušnou
zkušební dokumentaci do zkušebního místa v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední
pracovní den týdne, který předchází zahájení didaktických testů a písemných prací podle § 2.
Jestliže ustanovení § 2 vyhlášky č. 177/2009 stanoví zahájení didaktických testů a písemných
prací od 2. května, vychází termín doručení bezpečnostních schránek se zkušební
dokumentací Centrem v roce 2015 na den 24. dubna 2015.

66.
SŠ - Počátek období pro možnost konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitní zkoušky pro jarní zkušební období. Pro školní rok 2013/2014 (tj. pro maturitní tok
2014) stanovilo MŠMT jednotný termín didaktických testů i písemných prací na období od 2.
do 9. 5. 2014 (§ 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: V jarním zkušebním období se
zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
(dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května.
Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období
určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební
schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince 15. ledna školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 81 odst. 11 školského zákona stanoví
vyhláška č. 177/2009 Sb. termíny pro konání společné i profilové části maturitní zkoušky, a to
určením období. V rámci takto stanoveného období pro konání společné části maturitní
zkoušky pak určuje MŠMT konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací,
jež tvoří součást komplexní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk.
Vyhláška tak např. umožňuje určit termín písemných prací již od 1. dubna, ale pro školní roky
2012/2013 (tedy pro maturitní zkoušku v jarním termínu 2013) a 2013/2014 (tedy pro
maturitní zkoušku v jarním termínu 2014) určilo MŠMT jednotný termín písemných zkoušek
společně s didaktickými testy. Pro maturitní roky 2013 a 2014 tak určilo MŠMT společné
termíny konání didaktických testů i písemných prací, a to od 2. května do 14. května. V rámci
tohoto zmocnění stanovuje MŠMT tzv. „jednotné zkušební schéma“, tj. časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací, a to v termínu do 31. prosince 15. ledna. Je tedy nutné
sledovat věstník MŠMT a webové stránky MŠMT, zda pro následující maturitní roky bude
MŠMT zachovávat toto sjednocení termínů didaktických testů i písemných zkoušek v rámci
společné části maturitní zkoušky.
V souladu s ustanovením § 78a odst. 4 školského zákona platí podmínka ukončení posledního
ročníku středního vzdělávání před zahájením dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané didaktickým testem a ústní formou. Pokud by k výše uvedenému sloučení termínu
konání didaktického testu a písemné práce došlo i v dalším maturitním roce, pak by platilo, že
žák musí úspěšně ukončit poslední ročník před zahájením kterékoli dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky.

Tam, kde není k určení konkrétního termínu dílčích zkoušek zmocněno MŠMT, určuje
konkrétní termíny těchto zkoušek (ať již ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky)
ředitel školy, a to v rámci období stanoveného pro jednotlivé zkoušky touto vyhláškou.
Viz. též pozn. č. 46.
68.
SŠ - Konec období pro možnost konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitní zkoušky pro jarní zkušební období. Pro školní rok 2013/2014 (tj. pro maturitní tok
2014) stanovilo MŠMT jednotný termín didaktických testů i písemných prací na období od 2.
do 9. 5. 2014 (§ 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: V jarním zkušebním období se
zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
(dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května.
Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období
určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební
schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince 15. ledna školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 81 odst. 11 školského zákona stanoví
vyhláška č. 177/2009 Sb. termíny pro konání společné i profilové části maturitní zkoušky, a to
určením období. V rámci takto stanoveného období pro konání společné části maturitní
zkoušky pak určuje MŠMT konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací,
jež tvoří součást komplexní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk.
Vyhláška tak např. umožňuje určit termín písemných prací již od 1. dubna, ale pro školní roky
2012/2013 (tedy pro maturitní zkoušku v jarním termínu 2013) a 2013/2014 (tedy pro
maturitní zkoušku v jarním termínu 2014) určilo MŠMT jednotný termín písemných zkoušek
společně s didaktickými testy. Pro maturitní roky 2013 a 2014 tak určilo MŠMT společné
termíny konání didaktických testů i písemných prací, a to od 2. května do 14. května. V rámci
tohoto zmocnění stanovuje MŠMT tzv. „jednotné zkušební schéma“, tj. časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací, a to v termínu do 31. prosince 15. ledna. Je tedy nutné
sledovat věstník MŠMT a webové stránky MŠMT, zda pro následující maturitní roky bude
MŠMT zachovávat toto sjednocení termínů didaktických testů i písemných zkoušek v rámci
společné části maturitní zkoušky.
V souladu s ustanovením § 78a odst. 4 školského zákona platí podmínka ukončení posledního
ročníku středního vzdělávání před zahájením dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané didaktickým testem a ústní formou. Pokud by k výše uvedenému sloučení termínu
konání didaktického testu a písemné práce došlo i v dalším maturitním roce, pak by platilo, že
žák musí úspěšně ukončit poslední ročník před zahájením kterékoli dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky.
Tam, kde není k určení konkrétního termínu dílčích zkoušek zmocněno MŠMT, určuje
konkrétní termíny těchto zkoušek (ať již ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky)
ředitel školy, a to v rámci období stanoveného pro jednotlivé zkoušky touto vyhláškou.
Viz. též pozn. č. 46.

133.
SŠ - Zpřístupnění školního seznamu min. 40 literárních děl pro ústní zkoušku z českého
jazyku a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební
období (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: Pro ústní zkoušku společné části ředitel
školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku,
v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 40 60 literárních děl. Školní
seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění
žákům.
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky
společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam
řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební
období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.
Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a
vymezením struktury ústní zkoušky.
Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra.
Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím
informačního systému Centra, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná.
Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního
listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v
takovém případě žák losuje znovu.
155.
SŠ - Poslední možný termín (ze strany MŠMT) pro vydání jednotného zkušebního schématu
písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období (§ 81 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí: V jarním zkušebním období se
zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
(dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května.
Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období
určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební
schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince 15. ledna školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 81 odst. 11 školského zákona stanoví
vyhláška č. 177/2009 Sb. termíny pro konání společné i profilové části maturitní zkoušky, a to
určením období. V rámci takto stanoveného období pro konání společné části maturitní
zkoušky pak určuje MŠMT konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací,
jež tvoří součást komplexní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk.

Vyhláška tak např. umožňuje určit termín písemných prací již od 1. dubna, ale pro školní roky
2012/2013 (tedy pro maturitní zkoušku v jarním termínu 2013) a 2013/2014 (tedy pro
maturitní zkoušku v jarním termínu 2014) určilo MŠMT jednotný termín písemných zkoušek
společně s didaktickými testy. Pro maturitní roky 2013 a 2014 tak určilo MŠMT společné
termíny konání didaktických testů i písemných prací, a to od 2. května do 14. května. V rámci
tohoto zmocnění stanovuje MŠMT tzv. „jednotné zkušební schéma“, tj. časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací, a to v termínu do 31. prosince 15. ledna. Je tedy nutné
sledovat věstník MŠMT a webové stránky MŠMT, zda pro následující maturitní roky bude
MŠMT zachovávat toto sjednocení termínů didaktických testů i písemných zkoušek v rámci
společné části maturitní zkoušky.
V souladu s ustanovením § 78a odst. 4 školského zákona platí podmínka ukončení posledního
ročníku středního vzdělávání před zahájením dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané didaktickým testem a ústní formou. Pokud by k výše uvedenému sloučení termínu
konání didaktického testu a písemné práce došlo i v dalším maturitním roce, pak by platilo, že
žák musí úspěšně ukončit poslední ročník před zahájením kterékoli dílčí zkoušky společné
části maturitní zkoušky.
Tam, kde není k určení konkrétního termínu dílčích zkoušek zmocněno MŠMT, určuje
konkrétní termíny těchto zkoušek (ať již ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky)
ředitel školy, a to v rámci období stanoveného pro jednotlivé zkoušky touto vyhláškou.
Viz. též pozn. č. 46 a 68.
156.
SŠ – Poslední možný termín pro zpřístupnění výsledků hodnocení písemných prací z cizího
jazyka Centrem řediteli školy a pro zaslání hodnocení písemných prací z ČJ a literatury
ředitelem školy Centru (§ 16 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
podle ustanovení § 16 odst. 3 až 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. platí:
(3) Písemné práce z cizího jazyka 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 do začátku konání
ústních zkoušek společné části v příslušné třídě, nejpozději však do 29. května, a v
podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech
písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.
(4) Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy a
hodnocení předává řediteli školy; hodnocení ředitel školy zašle Centru v jarním zkušebním
období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě, nejpozději však do
29. května, a v podzimním zkušebním období do 13. září.
(5) Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Termíny
zahájení ústních zkoušek v příslušných třídách sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím jeho
informačního systému do zahájení písemných prací.

