Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: MSMT-10840/2021-2

V Praze dne 12. července 2021

Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou
komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách
Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné
ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní
absolventské práce a její obhajoby v oborech středního vzdělávání kategorie dosaženého
vzdělání L a M stanovených v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Účel a cíle pokusného ověřování
(1) Pokusné ověřování si klade za cíl ověřit možnosti formy zkoušky v podobě
komplexní absolventské práce v širším kontextu plánované změ ny konceptu maturitní
zkoušky, která by měla jako celek reflektovat kompetenční model vzdělávání (viz
Strategie 2030+ str. 31, Strategická linie 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení
vzdělávání, část 1.3 Hodnocení vzdělávání, bod 3. Změnit koncept maturitní zkoušky).
Záměrem uvedené změny konceptu je umožnit realizovat školní část maturitní zkoušky jako
komplexní ověření osvojení výstupů vzdělávacího programu s důrazem na kompetenční
pojetí. Vhodnými formami jsou mimo jiné ročníkové práce, praktické části maturitních
zkoušek atd.
(2) Od doby přijetí nového školského zákona, kterým byla zavedena nová podoba maturitní
zkoušky (dále jen „MZ“), se změny v pojetí MZ týkaly téměř výhradně společné části.
Společná část MZ je zajišťována státem, pravidla jejího konání jsou právně upravena a
jednotně prováděna podle zadání Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
(3) Druhá část MZ, tzv. profilová část, se také realizuje podle právních předpisů, je však
plně v kompetenci škol, a realizace profilových zkoušek se na rozdíl od společné části MZ
nijak zásadně nezměnila 1 .
(4) Závazným kritériem pro konání profilové zkoušky MZ je v podstatě pouze počet
povinných zkoušek profilové části MZ a jejich forma daná § 14 až 19 vyhlášky č. 177/2009
Sb. Přitom funkce profilové části MZ je neméně významná jako část společná, protože
profilová část MZ je významným zdrojem informací o tom, jak je žák připraven pro výkon
povolání a pracovních činností i pro další vzdělávání v navazujícím (často odborném)
vzdělávání.
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Pokud nebereme v úvahu „průnik“ společné části M Z v podobě písemných prací z ČJ a CJ do profilové části podle novely
školského zákona č. 284/2020 Sb.

(5) Účelem profilové zkoušky je ověřit, že vzdělávání (a tím také závěrečné ověření) vede
k získání potřebných komplexních kompetencí žáka, nikoli jen dílčích výsledků vzdělávání
ve vzdělávacích oblastech, které byly sledovány v průběhu vzdělávání.
(6) V předkládaném pokusném ověřování se vychází z předpokladu, že absolvent oboru
vzdělání s maturitní zkouškou by měl být schopen prokázat připravenost na řešení úkolů
komplexního charakteru v reálném prostředí (pracovní – firemní, školní, akademický,
výzkumný, apod.), tyto úkoly schopen řešit, souhrnně zpracovat s využitím poznatků
z profilujících předmětů oboru vzdělání a kvalifikovaně obhájit.
(7) Cílem komplexní absolventské práce je také propojit zkoušky z dalších předmětů
profilové části MZ s dlouhodobě zpracovávanou prací, která je zpracována v reálném
pracovním prostředí.
(8) Ověřovaná komplexní absolventská práce, včetně jejího zpracování a následné obhajoby,
bude zpracovávat obsažnější a s praxí propojené téma, více využívat poznatků profilujících
předmětů daného oboru vzdělání (které by byly jinak zkoušeny samostatně), využívat učiva
všeobecně vzdělávacích a profilových předmětů při zpracování komplexní absolventské práce
(věcné a správné použití písemných prostředků, využití učiva pro praktické zkoušky apod.)
a následně umožní prezentaci závěrů a ústního obhájení práce před zkušební komisí
s možností v daném tématu ověřit znalosti a dovednosti v souvisejících předmětech
odpověďmi na dotazy zkušební komise (a to s možností ve zvoleném cizím jazyce).
(9)

Cílem a smyslem pokusného ověřování je:
a) ověřit možnost rozšíření zpracování maturitní práce na komplexnější úroveň
zahrnující důležité oblasti znalostí a dovedností z profilu absolventa daného oboru
vzdělání s maturitní zkouškou,
b) ověřit možnost nahrazení profilových zkoušek MZ komplexní maturitní prací
spojenou s její obhajobou,
c) odlišit parametry podmínek zadání komplexní absolventské práce od běžné
maturitní práce, zejména s důrazem na souhrnný způsob zpracování provazující
převážnou část profilujících předmětů v daném oboru vzdělání,
d) ověřit propojení více forem profilové MZ (např. praktické zkoušky, písemné
zkoušky, resp. ústní zkoušky s maturitní prací s obhajobou) do jednoho
komplexního celku absolventská práce,
e) provázat zpracování komplexní absolventské práce s reálným prostředím
(u potenciálních zaměstnavatelů, na vysoké škole, apod.),
f) ověřit způsob hodnocení komplexní absolventské práce při její obhajobě
v rámci souvisejících předmětů profilové části maturity,
g) navrhnout funkční model zadání, zpracování a hodnocení komplexní
absolventské práce a po jeho zhodnocení také způsob legislativního ukotvení této
formy profilové MZ,
h) ověřit výhody a nevýhody komplexní absolventské práce.
Čl. 3
Zařazení do pokusného ověřování

(1)
Účast škol v pokusném ověřování je dobrovolná. Školy se přihlašují způsobem
a v termínu podle čl. 6. Škola nemá nárok na zařazení do pokusného ověřování.
(2)
Účast žáků v pokusném ověřování je dobrovolná. Způsob výběru žáků do ověřování
stanoví ředitel školy po projednání této možnosti s třídním učitelem žáka a po posouzení
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předpokladu zpracování absolventské práce žákem v reálném pracovním prostředí. Žák nemá
nárok na zařazení do pokusného ověřování.
(3)
Každý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka bude před jejich zapojením do
pokusného ověřování seznámen s podmínkami pokusného ověřování ve škole a potvrdí svoji
účast písemným souhlasem.
(4)

Žák, který byl zařazen do pokusného ověřování, koná
a) v řádném termínu profilovou část MZ způsobem podle tohoto pokusného ověřování,
b) opravné a náhradní zkoušky profilové části MZ konané nejpozději v podzimním
zkušebním období 2023 způsobem podle tohoto pokusného ověřování,
c) opravné a náhradní zkoušky profilové části MZ konané v jarním zkušebním období
2024 a později podle příslušných právních předpisů.

(5)
Žák, který byl zařazen do pokusného ověřování, může písemně sdělit řediteli školy, že
bude konat profilovou část MZ obvyklým způsobem. Toto sdělení doručí řediteli školy
nejpozději 2 týdny před zahájením zkušebního období; v případě, že se některé zkoušky
profilové části MZ v souladu s § 2 odst. 4 větou druhou a třetí vyhlášky č. 177/2009 Sb.
konají před zahájením zkušebního období, nejpozději 2 týdny před zahájením první zkoušky.
Žák, který sdělil, že bude konat profilovou část MZ obvyklým způsobem, již nemůže být
znovu zařazen do pokusného ověřování. Pokud žák doručí řediteli školy sdělení později,
účinky sdělení nastávají od příštího zkušebního období.
(6)
Do pokusného ověřování mohou být zapojení i pouze někteří žáci dané třídy nebo
oboru vzdělání.
Čl. 4
Zadání a zpracování komplexní absolventské práce
(1) Komplexní absolventskou práci může zpracovávat a obhajovat jeden žák, nebo několik
žáků společně.
(2) Zadání komplexní absolventské práce obsahuje
a) téma nebo témata komplexní absolventské práce,
b) termín odevzdání komplexní absolventské práce,
c) délku obhajoby komplexní absolventské práce před zkušební maturitní komisí,
d) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu komplexní absolventské práce;
rozsah komplexní absolventské práce a formální náležitosti práce určí ředitel školy
s ohledem na počet žáků, kteří ji budou zpracovávat; každý žák musí vždy
zpracovat nejméně 30 normostran textu,
e) kritéria hodnocení komplexní absolventské práce,
f) požadavek na počet vyhotovení komplexní absolventské práce,
g) pokud bude práci zpracovávat více žáků, tak také vymezení částí práce nebo jiné
určení, jak se budou jednotliví žáci na jejím zpracování podílet, aby bylo možné
každého žáka zvlášť hodnotit ze všech předmětů,
h) údaj, které předměty profilové zkoušky komplexní absolventská práce bude
nahrazovat,
i) způsob účasti zaměstnavatele, vysoké školy, specializovaného pracoviště nebo
jiného externího subjektu při zpracovávání komplexní absolventské práce;
předpokládá se, že se bude jednat primárně o zaměstnavatele, se kterými má škola
uzavřenu smlouvu o praktické přípravě žáků podle § 65 odst. 2 školského zákona,
j) stanovení rozsahu anotace, která je součástí práce,
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k) pro žáky, kteří maturují z cizího jazyka jako povinné nebo nepovinné zkoušky,
stanovení části nebo částí a rozsahu práce, která bude zpracována v cizím jazyce
v rozsahu minimálně 200 slov pro každý cizí jazyk.
(3)

Komplexní absolventská práce vždy musí nahrazovat
a) profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury kromě ústní zkoušky,
b) písemnou zkoušku z cizího jazyka textem komplexní absolventské práce
zpracovaným v cizím jazyce (v minimálním rozsahu jako pro písemnou
zkoušku z cizího jazyka) v případě, že žák maturuje z předmětu cizí jazyk jako
z povinné nebo nepovinné zkoušky,
c) ústní zkoušku z cizího jazyka částí obhajoby komplexní absolventské práce
vedenou v cizím jazyce v případě, že žák maturuje z předmětu cizí jazyk jako
z povinné nebo nepovinné zkoušky,
d) všechny další povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

(4)
Komplexní absolventská práce nenahrazuje ústní zkoušku z českého jazyka a
literatury, která se koná podle podmínek uvedených v § 79 školského zákona a vyhlášky č.
177/2009 Sb. a není součástí obhajoby komplexní absolventské práce.
(5)

Žáci, kteří nematurují z cizího jazyka, zpracují vždy anotaci v cizím jazyce.

(6)
Žák uvede na přihlášce k maturitní zkoušce všechny povinné zkoušky z předmětů,
které komplexní absolventská práce nahrazuje s výjimkou cizího jazyka, u kterého si žák
může zvolit, zda z něj bude nebo nebude konat maturitní zkoušku. Vedle komplexní
absolventské práce se může žák přihlásit k nepovinným zkouškám profilové části maturitní
zkoušky, které koná podle běžných pravidel.
(7)
Pokud žák žádá o nahrazení povinné nebo nepovinné zkoušky z cizího jazyka
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka podle školského
zákona, zpracovává komplexní absolventskou práci a koná její obhajobu i z tohoto cizího
jazyka. Hodnocení zkoušky z cizího jazyka se však provádí na základě předloženého
jazykového certifikátu podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. (slovem „nahrazeno“).
(8)
Počet žáků, kteří se budou podílet na řešení zadaného tématu komplexní absolventské
práce, musí být přiměřený rozsáhlosti práce a faktu, že podíl práce má odpovídat nárokům
profilové MZ na jednotlivého žáka.
(9)
Zadání komplexní absolventské práce určí ředitel školy, předá žákům a zveřejní
s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování
tématu práce, nejpozději do 15. září maturitního školního roku. Pro školní rok 2021/2022 do
30. září. Žák má na vypracování komplexní absolventské práce lhůtu nejméně 6 měsíců.
Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma komplexní absolventské práce zvolí v
termínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí,
vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy.
(10) Téma a zadání komplexní absolventské práce se zachovává i pro opravnou zkoušku
a náhradní zkoušku.
(11) Ředitel školy nejpozději do 30. září maturitního školního roku (ve školním roce
2021/2022 do 15. října) stanoví vedoucího a oponenta komplexní absolventské práce
(zpravidla odborníka z praxe). Vedoucím a oponentem komplexní absolventské práce může
být i fyzická osoba, která není v základním pracovněprávním vztahu k právnické osobě
vykonávající činnost školy a která působí nebo působila v oblasti související s tématem
komplexní absolventské práce.
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(12) Vedoucí komplexní absolventské práce koordinuje činnost dalších učitelů
a osob, které při tvorbě práce asistují, a to jak při přípravě zadání, tak i v průběhu tvorby
práce.
(13) Vedoucí a oponent komplexní absolventské práce zpracují jednotlivě písemný
posudek komplexní absolventské práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební
maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby komplexní absolventské práce.
(14) Trvání obhajoby a dobu přípravy na ni určí ředitel školy ke každé
absolventské práci podle rozsáhlosti komplexní absolventské práce a počtu žáků,
zpracování komplexní absolventské práce podíleli. Příprava k obhajobě
absolventské práce trvá nejméně 20 minut. Obhajoba komplexní absolventské
nejméně 30 minut pro každého žáka.

komplexní
kteří se na
komplexní
práce trvá

(15) Neodevzdá- li žák pro vážné důvody komplexní absolventskou práci v termínu
stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den
stanovený pro odevzdání komplexní absolventské práce; uzná- li ředitel školy omluvu žáka,
určí žákovi náhradní termín pro odevzdání komplexní absolventské práce. Pokud žák
komplexní absolventskou práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné
omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako
by danou zkoušku vykonal neúspěšně.
(16) Zadání musí být propojeno s reálným prostředím, např. formou praktické činnosti při
řešení úkolu u zaměstnavatele, na vysoké škole, na specializovaných pracovištích apod.
Čl. 5
Způsob hodnocení komplexní absolventské práce
(1)
Pro hodnocení komplexní absolventské práce platí pravidla uvedená ve vyhlášce
č. 177/2009 Sb., s úpravami uvedenými v pokusném ověřování.
(2)
Komplexní absolventská práce se hodnotí zvlášť jako samostatný zkušební předmět
a zvlášť se hodnotí každá ze zkoušek, které nahrazuje.
(3)
Komplexní absolventská práce jako celek se hodnotí na základě hodnocení dvou částí:
odevzdané práce a obhajoby. Bližší pravidla pro hodnocení odevzdané práce, obhajoby
a hodnocení jako celku jsou v kompetenci ředitele školy. V předmětu český jazyk a literatura
se hodnotí text komplexní absolventské práce, který tvoří hodnocení tohoto předmětu ze 40
%. V předmětu cizí jazyk se hodnotí text absolventské práce napsaný v tomto cizím jazyce,
který tvoří celkové hodnocení předmětu ze 40 %, a část obhajoby vedená v tomto cizím
jazyce, která tvoří celkové hodnocení předmětu ze 60 %. Hodnocení ostatních předmětů
profilové části MZ se provede na základě komplexní absolventské práce a obhajoby
absolventské práce, přičemž se vychází z částí, které odpovídají nahrazovanému předmětu.
(4)
Pokud je žák z hodnocení komplexní absolventské práce jako celku nebo z hodnocení
některé zkoušky, kterou komplexní absolventská práce nahrazuje hodnocen nedostatečně,
u zkoušky neuspěl.
(5)

Pokud je žák hodnocen nedostatečně z
a) hodnocení komplexní absolventské práce, koná opravnou zkoušku z té části,
u které neuspěl (odevzdaná práce a/nebo obhajoba),
b) některé zkoušky, kterou komplexní absolventská práce nahrazuje, koná
opravnou zkoušku jen z části, která odpovídá nahrazovanému předmětu.

(6)

Pokud se na komplexní absolventské práci podílí více žáků, jsou hodnoceni jednotlivě.
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(7)
Pokud se na komplexní absolventské práci podílí více žáků, zkoušku opakují jen ti
žáci, kteří byli hodnoceni nedostatečně.
(8)
U žáků, kteří nekonají zkoušku z cizího jazyka, se hodnocení cizojazyčné anotace
neprovádí.
(9)
U žáků, kteří nahradili povinnou nebo nepovinnou zkoušku z cizího jazyka
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka, se její hodnocení
provádí na základě předloženého jazykového certifikátu podle vyhlášky č. 177/2009 Sb.
(slovem „nahrazeno“).
(10) Východiskem hodnocení práce je posudek vedoucího a posudek oponenta
komplexní absolventské práce. Posudek vedoucího práce obsahuje i vyjádření dalších
učitelů a osob, kteří se na zadání práce podíleli nebo asistovali při je jí tvorbě. V rámci
posudku vedoucího se hodnotí odborné poznatky, slohové a pravopisné znalosti, dodržování
formálních náležitostí a struktury, grafická úroveň práce, odborné vyjadřování. V rámci
posudku oponenta se hodnotí odborné poznatky, dodržování formálních náležitostí a
struktury, grafická úroveň práce a odborné vyjadřování. Ředitel školy může určit, že posudek
vedoucího nebo posudek oponenta musí obsahovat hodnocení dalších náležitostí. Vedoucí i
oponent hodnotí práci jako celek také klasifikačním stupněm.
(11) Účelem obhajoby komplexní absolventské práce není jen ověření postupů, metod
a výsledků komplexní absolventské práce, ale také zjištění dostatečné úrovně znalostí
a dovedností z nahrazovaných pře dmětů. Část otázek a odpovědí při obhajobě bude
v případě žáků, kteří si cizí jazyk vybrali jako zkušební předmět společné části MZ (jako
povinnou nebo nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky), zadávána a
odpovězena i v cizím jazyce.
Čl. 6
Řízení pokusného ově řování a účast škol v pokusném ově řování
(1)
Pokusné ověřování bude zahájeno 15. září 2021 ve středních školách zařazených do
pokusného ověřování rozhodnutím ministerstva. Pro první rok pokusného ověřování budou
školy o zařazení do pokusného ověřování žádat ministerstvo do 31. srpna 2021 formou
žádosti adresované do datové schránky ministerstva ID vidaawt. Formulář žádosti je uveden
příloze č. 1 pokusného ověřování. Do pokusného ověřování budou zařazeny školy podle čl. I,
které podají žádost ve stanoveném termínu, doloží školní vzdělávací program a seznam
obsahující zaměstnavatele, vysokou školu, specializované pracoviště nebo jiný externí
subjektu nebo subjekty, kteří budou se školou na realizaci pokusného ověřování
spolupracovat, a doloží, že v posledních 5 školních letech realizovala nejméně ve 2 jarních
zkušebních obdobích v rámci profilové části maturitní zkoušky zkouškou formou maturitní
práce s obhajobou, včetně doložení podmínek a kritérií těchto dříve určených zkoušek podle
formuláře žádosti v příloze č. 1.
(2)
K rozšíření seznamu škol v dalších letech, ve kterých bude pokusné ověřování
realizováno, může dojít na základě žádosti školy o zařazení do pokusného ověřování podané
nejpozději k 30. červnu školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude
pokusné ověřování ve škole realizováno. Aktuální seznam škol pro daný školní rok bude na
webových stránkách ministerstva zveřejněn vždy k 30. září.
(3)

Pokusné ověřování bude ukončeno 30. listopadu 2023.

(4)
Na pokusném ověřování se podílí Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).
Ministerstvo jako svůj poradní orgán zřizuje řídící tým složený ze zástupců ministerstva, NPI
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ČR a zúčastněných škol. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých
subjektů ministerstvo. Za průběh pokusného ověřování ve škole odpovídá ředitel školy.
(5)
Řídící tým se schází podle potřeby (nejméně však dvakrát ročně zpravidla v říjnu
a dubnu). Na říjnovém jednání je zhodnocen průběh pokusného ověřování, na dubnovém
jednání je zhodnocen stav přípravy pokusného ověřování pro nadcházející zkušební období.
Na jednání řídícího týmu je možné přizvat další osoby, zejména zástupce organizace
zaměstnavatelů s celostátní působností a zástupce školských profesních organizací.
(6)
Z pokusného ověřování nevyplývá zařazeným školám žádný nárok na poskytnutí
dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Čl. 7
Průběžné a závěrečné hodnocení pokus ného ověřování
(1)
O průběhu a výsledku pokusného ověřování ve škole zpracují ředitelé škol zařazených
do pokusného ověřování každoročně školní hodnotící zprávu a zašlou ji do 30. září
příslušného kalendářního roku ministerstvu do datové schránky.
(2)
Výsledky pokusného ověřování za předchozí školní rok budou shrnuty v průběžné
souhrnné hodnotící zprávě, kterou na základě podkladů od ředitelů škol a souboru školních
hodnotících zpráv zpracuje NPI ČR a předloží MŠMT k projednání do konce listopadu
příslušného kalendářního roku. Celkové výsledky budou vyhodnoceny v závěrečné souhrnné
hodnotící zprávě, kterou zpracuje NPI ČR a předloží MŠMT k projednání do konce listopadu
2023.
(3)
Školní hodnotící zpráva za jednotlivý školní rok kromě údajů o škole, počtu žáků
zapojených do pokusného ověřování v jednotlivých oborech vzdělání včetně počtu žáků, kteří
sdělili, že budou konat zkoušku obvyklým způsobem, a zadaných tématech komplexních
absolventských prací obsahuje zejména, zda je:
a) vhodné rozšíření zpracování maturitní práce na komplexnější úroveň
zahrnující důležité oblasti znalostí a dovedností z profilu absolventa daného oboru
vzdělání s maturitní zkouškou (s odborným zaměřením),
b) možnost nahrazení profilových zkoušek MZ komplexní absolventskou prací
reálná s uvedením vyjádření ke konkrétním předmětům,
c) možné odlišit podmínky zadání komplexní absolventské práce od běžné maturitní
práce, zejména s důrazem na souhrnný způsob zpracování provazující převážnou
část profilujících předmětů v daném oboru vzdělání,
d) reálné propoje ní více forem profilové MZ (např. praktické zkoušky, písemné
zkoušky, resp. ústní zkoušky s maturitní prací s obhajobou) do jednoho
komplexního celku s absolventskou prací a za jakých podmínek,
e) možné provázat zpracování komplexní absolventské práce s reálným pracovním
prostředí u potenciálních zaměstnavatelů a za jakých podmínek,
f) v rámci MZ možné provádět způsob hodnocení komplexní absolventské práce
při její obhajobě v rámci souvisejících předmětů profilové části, a
g) dále obsahuje doporučení pro další vývoj a případnou změnu podmínek pokusného
ověřování.
(4)
V závěrečné souhrnné hodnotící zprávě NPI se také uvedou závěry ve formě analýzy,
zda a za jakých podmínek je možné nahradit profilové maturitní zkoušky v oborech vzdělání
s odborným zaměřením komplexní absolventskou prací.
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(5)
Závěrečná souhrnná hodnotící zpráva NPI bude také obsahovat návrhy na úpravu,
resp. změnu právních předpisů.

Čl. 8
Úprava dokladů o vzdělávání
(1)
Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku podle
tohoto pokusného ověřování, bude obsahovat na rubové straně tuto doložku: „Maturitní
zkouška byla vykonána v souladu s pokusným ověřováním zaměřeným na ověřování
alternativní profilové zkoušky maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce ve
středních školách, č. j. MSMT-10840/2021-2, vyhlášeného v souladu s ustanovením § 171
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ Doložka bude opatřena úředním
razítkem školy a podpisem ředitele školy. Údaj o profilové maturitní zkoušce na rubové straně
vysvědčení bude nahrazen údaji o komplexní absolventské práci.
(2)
Na vysvědčení je uvedeno hodnocení těch profilových předmětů MZ, kterou
komplexní absolventská práce nahrazuje a hodnocení komplexní absolventské práce jako
celku.

Čl. 9
Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dne 12. července 2021.

podepsal
Ing. Bc. Petr Digitálně
Ing. Bc. Petr
Bannert
Ph.D.
Bannert
Datum: 2021.07.12
Ph.D.
08:44:13 +02'00'

v z. Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

Mgr. Jaromír Beran
zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
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Příloha č. 1 k mate riálu č. j. MSMT-10840/2021-2
Žádost se pro první rok vyhlášení pokusného ověřování zasílá do 31. srpna 2021 do datové
schránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ID vidaawt. Pro další roky vyhlášení
pak do 30. června školního roku předcházejícího školní rok, ve kterém bude pokusné
ověřování ve škole realizováno.
Formulář žádosti o zařaze ní do pokusného ověřování zaměřeného alternativní profilové
zkoušky maturitní zkoušky formou komplexní absolventská práce ve středních školách
č. j. MSMT-10840/2021-2
1. Identifikační údaje školy
Název školy

………………………………………………………………………..

Adresa školy ………………………………………………………………………..
Ředitel školy ………………………………………………………………………..
Kontaktní osoba školy pro pokusné ověřování ……………………………………..
IČO školy

………………………………………………………………………..

REDIZO školy ……………………………………………………………………….
2. Obor (případně více oborů) vzdělání (kód a název), který má být do pokusného ověřování
zařazen………………………………………………………….
K formuláři se připojí:
a) školní vzdělávací program,
b) seznam obsahující označení zaměstnavatele, vysokou školu, specializované pracoviště
nebo jiný externí subjektu nebo subjekty, kteří budou se školou na realizaci pokusného
ověřování spolupracovat, a
c) dokumentace, která bude dokladovat, že v posledních 5 školních letech škola
realizovala nejméně ve 2 jarních zkušebních obdobích v rámci profilové části
maturitní zkoušky zkouškou formou maturitní práci s obhajobou, včetně doložení
podmínek
a kritérií těchto dříve určených zkoušek podle formuláře žádosti v příloze č. 1.
3. Datum a podpis ředitele školy
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Příloha č. 2 k mate riálu č. j. MSMT-10840/2021-2
Přihlášení škol do pokusného
ověřování

do 31. srpna 2021

do 30. června 2022

Přípravné práce ve školách (výběr
témat, přihlášení žáků, souhlas
s pokusným ověřováním, …)

do 15. září 2021

do 30. září 2022

15. září 2021

Průběžně pro
přihlášené školy
1. října 2022 pro nové
školy

Zadání komplexní absolventské práce
a její zveřejnění

do 30. září 2021

do 15. září 2022

Jmenování vedoucího absolventské
práce, dalších učitelů a osob, které se
na zadání podílejí, a oponenta

do 15. října 2021

do 30. září 2022

Zpracování absolventské práce

do 31. března 2022

do 31. března 2023

Předání prací oponentovi

do 5. dubna 2022

do 5. dubna 2023

Předání posudků vedoucího práce a
oponenta žákovi

do 30. dubna 2022

do 30. dubna 2023

Profilová část maturitní zkoušky

16. až 30. května 2022

16. až 30. května 2023

Zpracování hodnocení průběhu
pokusného ověřování školou

do 30. září 2022

do 30. září 2023

Zahájení pokusného ověřování ve škole

Ukončení pokusného ověřování ve
školách
Zpracování prů běžné, resp. závěrečné
souhrnné hodnotící zprávy o prů běhu
pokusného ověřování (NPI, MŠ MT)

do 30. listopadu 2023

do 30. listopadu 2022

do 30. listopadu 2023
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