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Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání  
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 

Příloha 2 – Praktická maturita 

Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 
k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl 
publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon 
nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.  
 
K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ 
nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily 
postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek. 

 
Maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k 
některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, lze nejdříve 
konat 21. den po znovuobnovení osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, tedy 
nejdříve od pondělí 1. června 2020 (§ 20). Toto pravidlo se týká všech součástí společné i 
profilové části maturitní zkoušky kromě dvou výjimek: maturitní práce a její obhajoby před 
zkušební komisí a praktické zkoušky. U těchto částí zkoušky může ředitel školy podle zákona 
stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení (§ 26). 

Praktická zkouška 

V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí za standardního stavu platí, 
že na její vypracování má žák nejméně jeden měsíc a maturitní práci může zpracovávat a obhajovat 
více žáků společně.  V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádnými opatřeními je však 
nutné počítat s tím, že podmínky pro vypracování takové práce mohly být výrazně ztíženy či dokonce 
zcela znemožněny (žáci se nemohli setkávat, nebylo možné chodit např. do laboratoří apod.). 
V případě praktické zkoušky je to obdobné. Z tohoto důvodu zákon výslovně umožňuje řediteli školy, 
aby stanovil náhradní způsob konání těchto dvou forem zkoušky a také jejich hodnocení. V úvahu tak 
přichází např. hodnocení pouze toho, co žák stihl vypracovat nebo zvolení zcela jiného zadání či 
formy konání. Náhradním způsobem může například být předložení jiné práce žáka, kterou ředitel 
uzná za maturitní práci nebo za vykonání praktické zkoušky, nebo uzná práci nedokončenou, na které 
žáci pracovali ještě před přijetím opatření souvisejících z epidemií (tedy dávno před obdobím 
definovaným jako „21 dní po obnovení osobní přítomnosti“).  

V souvislosti se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se pro 
školní rok 2019/2020 upravují pravidla pro konání praktické maturitní zkoušky následovně: 
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Za vykonání praktické maturitní zkoušky bude uznána práce žáků v období 
distanční výuky společně s předchozím hodnocením předmětů, ze kterých se 
skládá za standardních okolností písemná praktická zkouška. 

Termín vyhodnocení praktické maturity (vykonání náhradního způsobu 
hodnocení maturitních prací) je stanoven na 25. 5. 2020. 

Zadavatelé praktické maturitní zkoušky byli s novým způsobem zadání a hodnocení 
seznámeni prostřednictvím systému Edupage. 

Metodika hodnocení praktické maturitní zkoušky – úprava 2020 

1. oblast hodnocení: Učební praxe   
• hodnocení z testu FIFO  

2. oblast hodnocení: Účetnictví 
• hodnocení příkladů na zaúčtování 

3. oblast hodnocení: Ekonomika 
• hodnocení testu Mezinárodní obchod 

4. průměrné hodnocení žáka z prospěchu: 
• za 1. pololetí 3. ročníku Učební praxe 
• za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku Účetnictví 
• za 1. pololetí 2. ročníku a 2. pololetí 2. ročníku Písemná a elektronická komunikace 
 

Souhrnné hodnocení praktické maturitní zkoušky 
Výsledná známka z testů je počítána jako vážený aritmetický průměr a tvoří 50 % výsledné známky za 
praktickou maturitu. 

Výsledná známka za průměrné hodnocení je počítána jako vážený aritmetický průměr a tvoří 50 % 
výsledné známky za praktickou maturitu. 

Pokud je některá z obou částí celkově hodnocena stupněm 5 = nedostatečný, žák u praktické 
maturitní zkoušky neuspěl.  

Účinnost od 11. 5. 2020 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka Střední školy Baltaci s. r. o. 
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