
  Plán činnosti školy na rok 2022/2023

datum měsíc právní předpis

Září
Vydání nových platových výměrů § 136 odst. 2 ZP
MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2022 § 2 odst. 3 mat. vyhl.
Prokazatelné seznámení se ŠŘ, s prac. řádem, směrnicemi a kol. 

sml., předpisy BOZP - zaměstnanci školy 

§ 30 odst. 3 ŠZ a § 37 odst. 5 ZP

Školení BOZP - zaměstnanci školy
Doporučení - kontrola platnosti doporučení vydaných školskými 

poradenskými zařízením do 31. 8. 2021 a informování nezl. 

žáků a jejich zák. zástupců a zl. žáků o možnosti poskytovat 

podpůrná opatření podle uvedených doporučení nejdéle do 1. 

9. 2022

§ 32 odst. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.

Uvést do souladu ŠVP s upravenými RVP dle opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 2, 3, 5 a 6 

(http://www.npi.cz)
Informační povinnost školy, jako správce osobních údajů, o 

obecných nařízeních, o ochraně osobních údajů (GDPR), 

(zaměstnanci, žáci školy, zákonní zástupci)

obecná nařízení o ochraně 

osobních údajů, čl. 13, 14

Seznámit zaměstnance s počtem dnů samostudia § 24 odst. 7 zák. o PP
Aktualizace (stávající žáci) a zkompletování (noví žáci) školní 

matriky.

§ 28 odst. 2 ŠZ

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
od 1. 9. Možnost uzavírání smluv žáků s budoucími zaměstnavateli 

(nezl. žák se souhlasem zákonného zástupce)

§ 30 odst. 5 ŠZ

Začátek školního vyučování ve šk. roce 2022/2023 § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
Prokazatelné seznámení se ŠŘ - žáci školy, zákonní zástupci; 

zveřejnění ŠŘ na přístupném místě ve škole

§ 30 odst. 3 ŠZ

ŘŠ určí nabídku pov. a nepov. zkoušek profil. části MZ, včetně 

formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí 

na veř. přístupném místě ve škole a současně na webu školy, 

a to nejpozději sedm měsíců před konáním první zkoušky profil. 

části MZ

§ 79 odst. 3 ŠZ

1. 9. - 6. 9. MZ v podzimním období - DT a PP společné části pozn. - 1. 9. od 12:00!
od 2. 9. Případné přestupy žáka z jedné SŠ do jiné SŠ § 66 odst. 4 ŠZ
do 10. 9. Zpřístupnění výsledků DT v podz. obd. řediteli školy § 22 odst. 2 mat. vyhl.
do 11. 9. Zpřístupnění výsledků DT v podz. obd. žákům § 22 odst. 2 mat. vyhl.
do 11. 9. Centrum zpřístupní v IS Centra výsledky PP ŘŠ do deseti 

pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného 

zkušebního schématu

§ 22 odst. 3 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

1. 9. - 20. 9. Období, ve kterém se konají ÚZ společné části MZ § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009

1. 9. - 20. 9. Období, ve kterém se konají zkoušky profilové části MZ § 2 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009

do 13. 9. ŘŠ předává Centru hodnocení PP z ČJ a L § 22 odst. 3 mat. vyhl.
do 16. 9. Centrum zpřístupní výsledky PP z CJ řediteli školy

Zpřístupnění výsledků obou částí MZ a protokolu o výsledcích 

společné části MZ

§ 26 odst. 1 mat. vyhl. a § 29 

odst. 2 mat. vyhl.
Vytištění protokolu o výsledcích společné části MZ a vydání 

vysvědčení o MZ

§ 29 odst. 3 mat. vyhl. a § 33 

mat. vyhl.
28. 9. Státní svátek Zák. o státních svátcích

Zpřístupnění školního seznamu literárních děl pro ÚZ společné 

části MZ z ČJ a L (60 literárních děl) - seznam je platný pro jarní 

a podzimní zkušební období

§ 6 odst. 2 mat. vyhl. č. 

177/2009 Sb.

Centrum zpřístupní nabídku PL z ČJ a L § 6 odst. 5 mat. vyhl.
Centrum zpřístupní předlohu pro zpracování školních zkuš. úloh 

zkoušky z CJ řediteli školy a hodnotitelům

§ 8 odst. 4 mat. vyhl.

Opravné nebo náhradní ZZ § 5 odst. 1 vyhl. o ZZ a o abs.
Administrativní ukončení PŘ Zák.č. 500/2004 Sb. a SŘ
Vyrozumět ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6, 

písm. a v uplynulém školním roce

§ 4 odst. 4 vyhl. č.64/2005 Sb., o 

evidenci úrazů …
Žáci mohou podat žádost o přezkoumání výsledku nebo 

průběhu MZ společné části MZ konaných formou PP nebo o 

přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky

§ 82 odst. 1 a 3 ŠZ

Žáci mohou podat žádost o přezkoumání výsledku MZ společné 

části MZ konaných formou DT nebo o přezkoumání rozhodnutí 

o vyloučení z této zkoušky

§ 82 odst. 2 a 3 ŠZ

MŠMT stanoví termín jednotné zkoušky pro 1. kolo PŘ § 60c odst. 1 ŠZ
30. 9. Termín pro sběr dat ze školních matrik

do 30. 9.

do 1. 9.

1. 9.

do 22. 9. 

v průběhu 

měsíce



Říjen
do 5. 10. Zveřejnění termínu opravné nebo náhradní ZZ konané v 

prosinci

§ 5 odst. 1 vyhl. o ZZ a o abs.

do 10. 10. Výkaz o ředitelství škol Vyhl. o dokumentaci škol 

a školských zařízeních
Žáci mohou podat žádost o přezkoumání ÚZ společené části a 

profilových zkoušek MZ

§ 82 odst. 1 a 3 ŠZ

11. 10. Stanovit čerpání dovolené nebo samostudia na podzimní 

prázdniny

§ 217 odst. 1 ZP, § 24 odst. 7 

Zák. o ped. pr.
Výkaz o střední škole Vyhl. o dokumentaci škol 

a školských zařízeních
Výroční zpráva o činnosti školy za minulý školní rok - předložit 

ŠR ke schválení

§ 7 odst. 2 vyhl. o VZ

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny § 4 odst. 2 vyhl. o organizaci 

škol. roku
28. 10. Státní svátek Zák. o státních svátcích

Odevzdání výroční zprávy zřizovateli a její zveřejnění na 

přístupném místě ve škole

§ 7 odst. 2 vyhl. o VZ

Stanovení termínu inventarizace školy, vyhlášení pravidel 

inventarizace, jmenování komisí

Zák. 563/1991 Sb. o účet. a vyhl. 

270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku
Zahájit jednání o uzavření nové KS § 8 odst. 4 zák. 2/1991 Sb. o kol. 

vyjednávání
do 31. 10. ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních 

zkušebních úloh obsažených v PL pro ústní zkoušku společné 

části MZ ze zkušebního předmětu CJ - témata jsou platná pro 

jarní a podzimní zkušební období

§ 8 odst. 3 vyhl. č. 177/2009 Sb.

Listopad
do 1. 11. ŘŠ zveřejní rozhodnutí, z kterého předmětu budou žáci konat 

povinnou zkoušku společné části MZ

§ 78 odst. 7 ŠZ

do 5. 11. Výkaz o činnosti zařízení škol.stravování (do 12. 11. po 

internetu)

Vyhl. o dokumentaci škol 

a školských zařízeních
do 16. 11. Pedagogické rady a klasifikační porady - 1 . čtvrtletí
17. 11. Státní svátek Zák. o státních svátcích
do 24. 11. Třídní schůzky a informační odpoledne
do 30. 11. Předání údajů z přihlášky k MZ pro jarní zkuš. období § 4 odst. 5, písm. a maturitní 

vyhlášky  

Prosinec
do 1. 12. Žák podává přihlášku k MZ ŘŠ, a to k MZ, opravné zkoušce nebo 

náhradní zkoušce.

§ 4 odst. 1, písm. a maturitní 

vyhlášky

2. 12. Opravné nebo náhradní ZZ § 5 odst. 1 a 2 vyhl. č. 47/2005 
10. 12. Den otevřených dveří
do 12. 12. Škol. cena Fair play - zasl. návrhu na udělení ceny MŠMT
do 15. 12. ŘŠ předává údaje z přihlášky k MZ do Centra pro zjišťování 

výsledků vzdělávání

§ 4 odst. 5 vyhl. č. 177/2009 Sb., 

v platném znění
do 20. 12. Žáci obdrží výpis z přihlášky z IS Centra potvrzený ŘŠ a 

podpisem ztvrdí správnost údajů v něm obsažených

§ 4 odst. 8 mat. vyhl.

od 23. 12. Vánoční prázdniny § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
MŠMT určí časový rozvrh konání DT a PP pro jarní zkušební 

období

§ 2 odst. 3 mat. vyhl.

Plán veřejných zakázek

Leden
1. 1. Státní svátek Zák. o státních svátcích
od 1. 1. Zabývat se úpravou ŠVP dle opatření č. 4 (týká se oborů 

vzdělání nástavbového studia kategorie stupně dosaženého 

vzdělání L 5) a č. 7 (týká se oborů středního vzdělávání  

kategorie stupně dosaženého vzdělání L 5).

NV č. 445/2016 Sb., ve znění NV 

č. 71/2017 Sb.

2. 1. Poslední den vánočních prázdnin § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
3. 1. Zahájení výuky po vánočních prázdninách § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
do 15. 1. MŠMT určí časový rozvrh konání DT a PP (jednotné zkušební 

schéma) a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup

§ 2 odst. 3 mat. vyhl.

do 16. 1. Stanovení zadání mat. práce a vedoucího mat. práce § 15 odst. 2 a 4 vyhl. č. 177/2009 

Sb.21. 1. Den otevřených dveří
do 29. 1. Pedagogické rady a klasifikační porady - 1 . pololetí
31. 1. Ukončení vyučování v 1. pololetí, vydání výpisů z vysv. § 51 odst. 1, § 69 odst. 1 ŠZ, § 4 

odst.3 vyhl. o organizaci šk. roku

do 31. 1. ŘŠ zveřejní rozhodnutí o konání PŘ, termíny konání PŘ, kritéria 

PŘ, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů. ŘŠ může vyhlásit: a) školní přijímací 

zkoušku a dva termíny jejího konání, b) jednotná kritéria a 

předpokládané počty přijímaných uchazečůn pro přijímání ke 

vzdělávání v různých zaměřeních ŠVP.

§ 60 odst. 1 až 4 ŠZ

do 15. 10.

do 29. 10.

do 31. 12.



Únor
do 1. 2. MŠMT určí termíny konání DT a PP MZ v podz. zk. obd. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění
v průběhu 

měsíce

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo PŘ § 60a odst. 5 ŠZ

1. 2. Začátek 2. pol. § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
3. 2. Pololetní prázdniny § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
do 15. 2. Ohlásit ÚP plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdrav. postižením za předcházející rok

§ 83 zákona o zaměstnanosti

20. - 26. 2. Jarní prázdniny § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
KÚ jmenuje předsedy zkušebních komisí pro ZZ - jmenování je 

platné pro zkoušky konané v r. 2022

§ 74 odst. 7 ŠZ

KÚ jmenuje předsedy zkušebních komisí pro MZ § 74 odst. 7 ŠZ a § 80a odst. 1 ŠZ

Centrum jmenuje ŠMK pro jarní zkušební období § 44 odst. 1 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
ŘŠ stanoví termíny ÚZ společné části a termíny pov. a nepov. 

zkoušek profilové části nejpozději dva měsíce před jejich 

konáním a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup

§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění

ŘŠ stanoví konkrétní termíny pís. a prak. zkoušek profilové části 

MZ (pokud se budou konat v dubnu)
ŘŠ školy jmenuje zadavatele a hodnotitele ÚZ společ. části MZ § 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
LVK - 1. ročníky (možné termíny i leden a březen)

Březen
Zpřístupněna jednotná zadání NZZ prostřednictvím web. 

portálu IS NZZ_2 (i v měsíci dubnu)
ŘŠ zašle uchazeči pozvánku ke konání jednotné zkoušky v 1. 

kole PŘ, nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 

Sb.

ŘŠ jmenuje zadavatele pro příslušné zkušební období, 

nejpozději 1 měsíc před začátkem jednotného zkušebního 

schématu

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

Nejpozději 1 měsíc před konáním první zkoušky nebo části MZ 

seznámí ŘŠ prokazatelně žáka s PUP a zákonného zástupce 

nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání MZ

§ 20 odst. 6 vyhlášky č. 

177/2009 sb., v platném znění

ŘŠ stanoví konkrétní termíny ÚZ společné části a povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části nejpozději 2 měsíce před 

jejich konámí tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním 

schématem

§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění

Způsob hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části a 

způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušk navrhuje ŘŠ a 

nejpozději před započetím zkoušek schvaluje ŠMK; ŘŠ zveřejní 

schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a 

zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

nejpozději před začátekm konání první ze zkoušek profilové 

části.

§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

ŘŠ informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní 

komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání MZ žáka s 

PUP

§ 20 odst. 6 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

do 1. 3. Zveřejnit VZ za předcházející kal. rok o své činnosti v oblasti 

poskytování informací

§ 18 zák. 106/1999

do 1. 3. !!! Odevzdání přihlášek pro 1. kolo PŘ (max. dvě) do denní i jiné 

formy studia

§ 60a odst. 5 ŠZ

do 11. 3. Předání údajů z přihlášky do Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání

§ 60a odst. 6 ŠZ

do 15. 3. ŘŠ jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise ZZ § 3 odst. 5 vyhl. č. 47/2005 Sb., v 

platném znění
31. 3. Termín pro sběr dat ze školních matrik

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek 

společné části a kritéria celk. hodnocení MZ 

§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
ŘŠ jmenuje místopředsedu a další členy maturitní komise pro 

jarní zkušební období

§ 35 odst. 4 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
ŘŠ jmenuje hodnotitele ÚZ společné části § 44 odst. 2 , § 35 odst. 4 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., v 

platném znění
Žák odevzdá ŘŠ vlastní seznam literárních děl MZ v jarním 

období (do 1. 4. 2022)

§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění
MŠMT zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

informaci o standardizovaných zkouškách, které ŘŠ může zvolit 

jako náhradu zkoušky z CJ - platí pro jarní i podzimní zkušební 

období

§ 19a odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

Žák může podat ŘŠ písmenou žádost o nahrazení zkoušky z CJ § 19a odst. 3 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.
Centrum jmenuje hodnotitele PP nejpozději jeden měsíc před 

termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle 

jednotného zkušebního schématu (nikoliv k 31. 3.!)

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

Přiznání k dani z příjmů PO Zák. č. 586/1992 Sb.

do 28. 2.

do 31. 3. 

v průběhu 

měsíce



Duben
Zpřístupněna jednotná zadání NZZ prostřednictvím web. 

portálu IS NZZ_2
ŘŠ zašle uchazeči pozvánku ke konání jednotné zkoušky v 1. 

kole PŘ, nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 

Sb.

Pokud ŘŠ rozhodl o konání školní PZ, zašle uchazečům 

pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem 

konání této zkoušky

§ 60c odst. 2 ŠZ

Centrum dodá školám pro 1. a 2. termín jednotné zkoušky 

zkušební dokumentaci v bezpečnostní schránce, a to nejpozději 

poslední pracovní den, který předchází termínu konání 

jednotné zkoušky

§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 

Sb., v platném znění

ŘŠ stanoví oponenta maturitní práce § 15 odst. 4 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
do 4. 4. Jmenování zadavatelů a hodnotitelů ÚZ společné části § 44 odst. 2 mat. vyhlášky
od 3. 4. Možnost konání písemných a praktických zkoušek profilové 

části v jarním zk. období

§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění
Lze konat PP spol. části a PZ prof. části v jarním období § 2 odst. 4 mat. vyhl.
Po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem musí 

být ve škole učiněn informovaný souhlas, který se týká 

možnosti využití počítače, služeb podporující osoby, 

kompenzační pomůcky - na základě doporučení ŠPZ.

§ 13 odst 9 vyhlášky 353/2016 

Sb.

6. a 7. 4. Velikonoční prázdniny - 7. 4. - ostatní svátek dle zák. č. 

245/2000 Sb.

§ 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
do 7. 4. Zaslat pozvánky k PZ pro 1. kolo § 60 odst. 8 ŠZ
10. 4. Pondělí velikonoční
8. a 30. 4. Konání DT a PP společné části MZ v jarním zkušebním období - 

uzavírat klasifikaci před termínem PP z ČJ a L není nutné!

sdělení MŠMT

13. a 14. 4. PZ v prvním kole PŘ pro obory vzdělávání s MZ - 1. termín: 13. 

4. 2022, 2. termín: 14. 4. 2022 - pro 4-leté obory vzdělání 

včetně nástavbového studia

§ 60b odst. 1 ŠZ

do 15. 4. Výkaz M8a o SŠ podle stavu k 31. 3. Vyhl. o dokumentaci škol a 

školských zařízeních př. 1, čl. 1, 

odst. 1, písm.a
do 13. 4. Pedagogické rady a klasifikační porady - 3. čtvrtletí
do 21. 4. Třídní schůzky a informační odpoledne
od 22. do 

30. 4.

PZ v prvním kole PŘ pro obory vzdělání bez MZ. ŘŠ zveřejní 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zák. 

zástupcům nepřijatých nezl. uchazečů odešle rozhodnutí o 

nepřijetí v případě, že se JZ ani školní PZ v 1. kole PŘ nekoná.

§ 60b odst. 1 ŠZ, § 60e odst. 2 ŠZ

do 28. 4. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné SŠ, na níž 

se uchazeč hlásí k přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání. ŘŠ 

ukončí hodnocení u oborů vzdělání s MZ do dvou pracovních 

dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní 

seznam přijatých. U ostatních oborů vzdělání ukončí ŘŠ 

hodnocení do dvou pracovních dnů po dni konání PZ dle § 60e 

odst. 1 a zveřejní seznam přijatých. Nepřijatým uchazečům 

nebo zák. zástupcům nepřijatých nezl. uchazečů doručí ŘŠ 

rozhodnutí o nepřijetí. ŘŠ zveřejní výsledky hodnocení prvního 

a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Do 

deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá 

přijatý uchazeč zápisový lístek.

§ 60d odst. 2 ŠZ, § 60e odst. 1

ŘŠ předá Centru prostřednictvím IS Centra konkrétní termíny 

konání ÚZ společené části příslušného žáka z ČJ a L a z CJ

§ 22 odst. 3 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
Ukončení šk. roku - maturitní třídy, vydání vysvědčení (blíže v 

měsíčním plánu)

Květen
Žákům závěrečného ročníku středního vzdělávání se předává 

vysvědčení v posledním vyučovacím dni posledního týdne před 

zahájením ústních zkoušek ZZ.

§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 

Sb., v platném znění

Vedoucí a oponent maturitní práce jednotlivě zpracují její 

písemný posudek a ten předají žákovi a členům zkušební 

maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby 

maturitní práce.

§ 15 odst. 5 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

ŘŠ nejpozději čtyři měsíce před termínem obhajoby maturitní 

práce určí vedoucího maturitní práce.

§ 15 odst. 4 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
1. a 8. 5. Státní svátky Zák. o státních svátcích
od 2. 5. do 

10. 6.

MZ v jarním zkušebním období § 2 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění 
4. - 6. 5. Konání DT a PP společné části MZ v jarním zkušebním období sdělení MŠMT

do 5. 5. Pozvánka ke konání PZ v náhradním termínu se zasílá uchazeči 

nejpozději 7 dní před konáním zkoušky

§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 

Sb., v platném znění
13. 5. Jednotná PZ v náhradním termínu - 1. termín pro všechny 

obory vzdělání

sdělení MŠMT

14. 5. Jednotná PZ v náhradním termínu - 2. termín pro všechny 

obory vzdělání

sdělení MŠMT

do 15. 5. Zpřístupnění výsledků DT ŘŠ § 22 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
do 16. 5. ŘŠ zpřístupní žákům výsledky DT. Informovat členy maturitní 

komise o zpřesnění pravidla spojeného s hlasováním, které je 

účinné od 1. 11. 2018: o hodnocení žáka při zkoušce z 

předmětů ČJ a L, CJ, ÚZ profilové části a obhajoby maturitní 

práce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl 

této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.

§ 22 odst. 2 mat. vyhlášky; § 36 

odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

v platném znění

od 16. 5. MZ v jarním období – profilová část; obhajoby mat. prací § 2 odst. 4 mat. vyhlášky

16. - 29. 5. Centrum zpřístupní výsledky hodnocení PP ŘŠ do začátku 

konání ÚZ společné části příslušného žáka, nejpozději však do 

29. 5.; ŘŠ bez zbytečného odkladu oznámí výsledky PP žákům

§ 22 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

16. 5. - 11. 

6.

ÚZ společné části MZ a zkoušky profilové části MZ § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění
do 20. 5. ŘŠ může po dohodě s ministerstvem stanovit termín praktické 

zkoušky

§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 

Sb., v platném znění
od 20. 5. ŘŠ může v oborech vzdělání, kde praktická zkoušky trvá 2 až 4 

týdny, stanovit termín ZZ

§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 

Sb., v platném znění
20. 5. Uvolnění výsledků DT výběrové zkoušky Matematika+
27. 5. Klasifikační porada – 3-leté uč. obory
do 31. 5. Vydání vysv. žákům v záv. ročníku SŠ před zahájením ZZ § 3 odst. 1 vyhl. 

Centrum nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění 

výsledků MZ za jednotlivou třídu zpřístupní výsledky ŘŠ a ten 

bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně 

obě části MZ, vysvědčení o MZ

§ 26 odst. 1 vyhl. č. 177/2009 

Sb., v platném znění 

v průběhu 

měsíce

v průběhu 

měsíce

do 30. 4. 

do 1. 4.



Červen
do 3. 6. Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu DT a PP 

společné části MZ

§ 82 ŠZ

do 10. 6. Výkaz S 5-01 - podle stavu k 31. 5. 2022 příloha 2 čl. 1 odst. 2 vyhl. č. 

364/2005 Sb.
13. 6. Nejzašší termín, do kdy budou mít všichni žáci, kteří úspěšně 

vykonají MZ, maturitní vysvědčení.

§ 26 odst. 1 vyhl. č. 177/2009 

Sb., v platném znění
do 15. 6. Centrum zpracuje protokol o výsledcích společné části MZ v 

jarním zkušebním období a zpřístupní jej ŘŠ prostřednictvím IS 

centra

§ 29 odst. 2 vyhl. Č. 177/2009 

Sb., v platném znění

do 27. 6. Pedagogické rady a klasifikační porady - 2. pololetí
do 25. 6. Podání přihlášek k MZ pro podzimní období § 4 odst. 1, písm. b vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění 
30. 6. Ukončení vyučování ve 2. pololetí, vydání vysv. § 51 odst. 1, § 69 odst. 1 ŠZ, § 4 

odst.3 vyhl. o organizaci šk. roku

do 28. 6. Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu ÚZ 

společné části a zkoušek profilové části

§ 82 ŠZ

Ředitel školy předá prostřednictvím IS Centra údaje z přihlášky 

žáka pro podzimní zkušební období. Žák obdrží výpis z přihlášky 

MZ pro podzimní zkušební období, a to nejpozději do 5 dnů od 

předání údajů Centru.  

§ 4 odst. 5, písm. b, § 4 odst. 8 

vyhlášky 177/2009 Sb., v 

platném znění

Žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl MZ  

pro podzimní období

§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., v platném znění
Ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy mat. komise 

MZ pro podzimní období

§ 35 odst. 4, písm. b vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

ŘŠ jmenuje hodnotitele ÚZ společné části § 44 odst. 2 , § 35 odst. 4 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., v 

platném znění
Centrum jmenuje ŠMK pro podzimní zkušební období § 44 odst. 1 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění
Zajištění organizace hodnocení žáka v náhr. termínu § 69 odst. 6 ŠZ  

Jmenování hodnotitelů všech PP Centrem pro podzimní zkuš. 

období - jeden měsíc před termínem konání příslušné zkoušky 

nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu (ne 

již do 30. 6.)

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., v platném znění

Ředitel školy stanoví a zveřejní podrobnosti o komisionální 

opravné zkoušce na SŠ

§ 69 odst.7 ŠZ, § 6 odst.4 vyhl. o 

stř. vz. a vz. v kon.
v průběhu 

měsíce

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy 

úspěšně vykonal MZ nebo ZZ
§ 75 odst. 3, § 81 odst. 10 ŠZ

Ředitel školy zveřejní seznam opravné ZZ konané v září § 5 odst. 1 vyhl. o ZZ a o abs.
Vydání vysvědčení o ZZ a VL v zákonném termínu § 6 odst. 7 vyhl. o ZZ a o abs.
Vydání vysvědčení o MZ v zákonném termínu § 26 odst. 1 mat. vyhlášky
Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ pro podz. období § 4 odst. 8 mat. vyhlášky
Ředitel školy stanoví termíny ÚZ společné části a termíny pov. a 

nepov. zkoušek profilové části nejpozději dva měsíce před 

jejich konáním

§ 2 odst. 7 mat. vyhlášky

Škola vydá žákům, kteří úspěšně vykonali ZZ, nejpozději do 7 

dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o ZZ 

nebo vysvědčení o ZZ a výuční list.

§ 6 odst. 7 vyhl. č. 47/2005 Sb., v 

platném znění 

Sportovní kurzy - 2. a 3. ročníky
Jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních § 35 odst. 4 mat. vyhlášky
komisí ředitelem školy pro podzimní období
Ředitel školy jmenuje zadavatele jeden měsíc před termínem 

konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného 

zkušebního schématu

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

Červenec
1. 7. Zahájení hlavních prázdnin § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
v průběhu 

měsíce

Žák obdrží výpis z přihlášky z IS Centra  potvrzený ŘŠ nejpozději 

do 5 dnů od předání údajů Centru.

§ 4 odst. 8 mat. vyhlášky

Srpen
do 15. 8. MŠMT určí jednotné zkušební schéma a zveřejní je způsobem 

umožňujícím dálkový přístup

§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 

Sb.
do 25. 8. ŘŠ stanoví konkrétní termíny ÚZ společné části a konkrétní 

termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části tak, 

aby se se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem 

zkoušek jednotlivých žáků, a tyto termíny zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup

§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 

Sb.

28. 8. Zahájení přípravného týdne
28. 8. - 1. 9. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu § 52 odst. 3, § 69 odst. 6,
v průběhu 

měsíce

ŘŠ prokazatelně seznámí žáka s PUP pro konání MZ a zák. 

zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek a 

způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním 

první zkoušky nebo části zkoušky MZ.

§ 20 odst. 6 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

Posudky maturitní práce jsou předány žákovi a členům zkušební 

maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby 

maturitní práce.

§ 15 odst. 5 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.

ŘŠ nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní 

práce stanoví oponenta maturitní práce.

§ 15 odst. 4 vyhlášky č. 

177/2009 Sb.
V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné 

praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu, než je termín 

od 1. do 20. 9.

§ 2 odst. 6 vyhlášky č.  177/2009

Centrum jmenuje hodnotitele PP nejpozději jeden měsíc před 

termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle 

jednotného zkušebního schématu

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009

ŘŠ informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní 

komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání MZ žáka s 

PUP

§ 22 odst. 6 vyhlášky č. 

177/2009

ŘŠ jmenuje zadavatele nejpozději jeden měsíc před termínem 

konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného 

zkušebního schématu

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009

Sestavení rozvrhu hodin
Kontrola, aktualizace, vyvěšení rozvrhu tříd, učeben, ŠŘ, 

provozních řádů atd.

§ 29 odst. 2, § 30 odst. 1 ŠZ

Ředitel školy projedná s odb. organizacemi pracovně-právní 

záležitosti

§ 61, 278, 279 a 280 ZP

Ředitel školy vypracuje písmený rozvrh týdenní pracovní doby a 

seznámí s ním zaměstnance

§ 84 odst. 1 ZP

Seznámení nových zaměstnanců s příslušnými předpisy, s KS,… § 37 odst. 5 ZP

31. 8. Konec hlavních prázdnin § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku
4. 9. Začátek školního vyučování ve šk. roce 2022/2023 § 4 odst. 3 vyhl. o organizaci 

škol. roku

do 30. 6. 


