
Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky 
Tuto problematiku řeší  ust § 82 zákona č. 561/2004 Sb. 

NOVÉ:  
Dle § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se žádost o přezkoumání průběhu a výsledku 

maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podává na 

tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 vyhlášky.  Tiskopisy 

zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Příloha 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. obsahuje Žádost o přezkoumání zkoušky 

společné části konané formou PÍSEMNÉ PRÁCE nebo formou ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

nebo ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI 

 Příloha 8 obsahuje Žádost o přezkoumání zkoušky společné části maturitní zkoušky 

konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU 

Dle informace z MŠMT bude připraven formulář (možná interaktivní), který bude dostatečně 

včas na stránkách MŠMT zveřejněn.  

 

Řešeno Krajským úřadem: 
Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo 

dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, 

anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o 

přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. 

Krajský úřad je povinen o výše uvedených žádostech rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne 

jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, 

pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné 

nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě 

výsledek zkoušky potvrdí. Součinnost poskytuje ČŠI a Centrum.  

Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a 

zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a 

její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví 

prováděcí právní předpis (§ 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Opakování ostatních zkoušek se 

koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou 

jmenuje krajský úřad.  

 

Řešeno MŠMT: 

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického 

testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o 

přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. 

Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 

dnů ode dne doručení žádosti. 

 

Společně platí: 

Žádosti lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného 

prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo 

v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného 

prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky. 

 

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ - jaro:  

 

Druh zkoušky Poslední termín  Přezkum Poslední termín  



konání dle vyhlášky podání žádosti 

Didaktický test 15. 5. MŠMT 5. 6. 

Společná část - písemné práce 15. 5. KÚ 5. 6.  

Společná část - ústní zkouška 10. 6. KÚ 30. 6. 

Profilová část 10. 6. KÚ 30. 6. 

 

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ - podzim:  

 

Druh zkoušky Poslední termín  

konání dle vyhlášky 

Přezkum Poslední termín  

podání žádosti 

Didaktický test 10. 9. MŠMT 2. 10. 

Společná část - písemné práce 10. 9. KÚ 2. 10. 

Společná část - ústní zkouška 20. 9. KÚ 10. 10. 

Profilová část 20. 9. KÚ 10. 10. 

 

Hodnocení všech písemných prací provádí  hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování 

výsledků vzdělávání (CZVV).   
 

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O PŘEZKUM NA WWW.STSTEPLICE.CZ 

v informacích pro maturanty! 

http://www.ststeplice.cz/

