
Příloha č. 8 – Ukončení vzdělávání - Žák přestává být žákem školy  
 

Způsoby ukončení vzdělávání před úspěšným vykonáním maturitní zkoušky: 
 

- vyloučení žáka ze školy (Školský zákon, § 31, odst. 4):  

Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto 

rozhodnutí den pozdější.  

 

- přestup žáka střední školy do jiné střední školy (Školský zákon, § 66, odst. 4):  

Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou 

školu.  

  

- přerušení vzdělávání (Školský zákon, § 66, odst. 5 a 6):  

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a 

to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy.  

 

- předčasné ukončení vzdělávání (Školský zákon, § 68):  

a) zanechání vzdělávání (odst. 1)  

Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě 

písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je 

souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem 

následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným 

ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.  

b) neúčast žáka ve vyučování (odst. 2)  

Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 

vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy 

písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně 

doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, 

jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy 

nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání 

zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.  

c) žák nepostoupil do vyššího ročníku (odst. 3)  

Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, 

přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku (k 31. 8.) nebo 

po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo 

neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí 

právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.  

 

Ukončení vzdělávání po maturitní zkoušce (Školský zákon, § 81, odst. 9):  

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku.  

Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být 

žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

 

 

 

  



Mimořádně vzniklé situace a způsob jejich řešení:  

1) žáka 4. ročníku (maturant) nelze hodnotit na konci 2. pololetí (§ 69 odst. 6 školského 

zákona)  

2) žák 4. ročníku (maturant) neprospěl na konci 2. pololetí (§ 69 odst. 7 školského 

zákona)  
 

Ad 1) žáka 4. ročníku (maturanta) nelze hodnotit na konci 2. pololetí (§ 69 odst. 6 školského zákona)  

Situace 1  

žáka 4. ročníku nelze hodnotit na konci 2. pololetí (nemoc, nesplnění kritérií hodnocení apod.)  

⇓  
ředitel stanoví náhradní termín v přípravném týdnu („svaťák“) (lze, neboť termín má být stanoven nejpozději do 

konce září – viz § 69 odst. 6 školského zákona)  

⇓  
žák se dostaví a je hodnocen v náhradním termínu, nedostal pětku  

⇓  
úspěšně ukončil 4. ročník  

⇓  
koná maturitní zkoušku v řádném jarním termínu  

⇓  
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku (§ 81 odst. 9 

školského zákona)  

 

Situace 2  

žáka 4. ročníku nelze hodnotit na konci 2. pololetí (nemoc, nesplnění kritérií hodnocení apod.)  

⇓  
ředitel stanoví náhradní termín po jarním termínu maturitní zkoušky a do 31. 8.  

⇓  
žák se dostaví a je hodnocen v náhradním termínu, nedostal pětku  

⇓  
žák přestává být žákem školy posledním dnem daného školního roku, tj. 31. 8. (§ 68 odst. 3 školského 

zákona)  

⇓  
úspěšně ukončil 4. ročník  

⇓  
koná maturitní zkoušku v podzimním termínu, ale podle § 81 odst. 9 již nekoná maturitní zkoušku v řádném 

termínu, ale již není žákem školy (§ 81 odst. 9 školského zákona - autoři zákona zřejmě chápou jarní termín 

maturitní zkoušky jako jediný řádný termín, neboť pak odkazují na datum 30. června. Domnívám se, že tady 

vzniká problém s žáky, kteří řádně maturují, ale v podzimním termínu (není to jejich opravná zkouška). Přesto je 

nutno se držet znění § 81 odst. 9. Jestliže žák nekonal do 30. června maturitní zkoušku (§ 81 odst. 9 školského 

zákona), pak je nutno použít § 68 odst. 3 školského zákona.  

 

Situace 3  

žáka 4. ročníku nelze hodnotit na konci 2. pololetí (nemoc, nesplnění kritérií hodnocení apod.)  

⇓  
ředitel stanoví náhradní termín po jarním termínu maturitní zkoušky a do 31. 8.  

⇓  
žák se dostaví a je hodnocen v náhradním termínu a dostane pětku nebo se nedostaví (vyhodnotí se tak, že 

dostane pětku)  

⇓  
do 31. 8. dělá reparát  

dále viz opravná zkouška 

 

 

  



Ad 2) žák 4. ročníku (maturant) neprospěl na konci 2. pololetí (§ 69 odst. 7 školského zákona)  
 

Situace 1  

žák neprospěl na konci 2. pololetí  

⇓  
žák požádá o konání opravné komisionální zkoušky dříve než v srpnu (§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb.)  

⇓  
žák koná úspěšně opravné komisionální zkoušky v přípravném týdnu  

⇓  
úspěšně ukončí 4. ročník  

⇓  
koná maturitní zkoušku v jarním termínu  

⇓  
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku (§ 81 odst. 9 

školského zákona)  

 

 

Situace 2  

žák neprospěl na konci 2. pololetí  

⇓  
žák nepožádá o konání opravné komisionální zkoušky dříve než v srpnu  

⇓  
ředitel stanoví termín opravné zkoušky (zkoušek) na srpen (§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., na září nemůže – 

viz § 69 odst. 7 školského zákona)  

⇓  
žák se dostaví a nedostane pětku (pětky)  

⇓  
úspěšně ukončí 4. ročník  

⇓  
žák přestává být žákem školy posledním dnem daného školního roku, tj. 31. 8. (§ 68 odst. 3 školského 

zákona)  

⇓  

koná maturitní zkoušku v jiném než řádném (jarním) termínu, ale již není žákem školy  

 

 

Situace 3  

žák neprospěl na konci 2. pololetí  

⇓  
žák nepožádá o konání opravné komisionální zkoušky dříve než v srpnu  

⇓  
ředitel stanoví termín opravné zkoušky (zkoušek) na srpen (§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb.)  

⇓  
žák se dostaví, dostane pětku (pětky) nebo se nedostaví (vyhodnotí se jako pětka)  

⇓  
neukončí úspěšně 4. ročník  

⇓  
žák přestává být žákem školy posledním dnem daného školního roku, tj. 31. 8. (§ 68 odst. 3 školského 

zákona 

 


