Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-3259/2021-1

Opatření obecné povahy
Absolutoria
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), určuje:
I.
Řádné termíny absolutoria ve vyšší odborné škole stanovuje ředitel školy v roce 2021 v případě
vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky tak, že se konají v období od 1. června do 31.
srpna 2021. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 10/2005 Sb. se nepoužije.
II.
Přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent
mohou být v roce 2021 při absolutoriu ve vyšší odborné škole přítomni prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku.
III.
Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka
a zkouška z umělecko-pedagogické přípravy v konzervatoři se v termínech stanovených ředitelem
školy koná v období od 1. června do 31. srpna 2021. Ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb.
se nepoužije.
IV.
Za absolventský výkon v podobě veřejného vystoupení může ředitel konzervatoře v roce 2021 uznat
výjimečný umělecký výkon, který žák vykonal v průběhu posledních 2 ročníků a který odpovídá
požadavkům absolventského výkonu.
V.
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Pokud žák nebo student konal nebo měl konat v roce 2021 absolutorium v řádném termínu v období
od 1. července do 31. srpna 2021, přestává být žákem nebo studentem školy dnem následujícím po
dni, kdy konal nebo měl konat absolutorium.

Odůvodnění
Obecně
1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání absolutoria ve
vyšší odborné škole a v konzervatoři v roce 2021.
2. Prodlužuje se období, ve kterém se absolutorium jak ve vyšší odborné škole, tak
v konzervatoři může konat. Toto období se prodlužuje až do konce měsíce srpna 2021. Za
standardní situace je v případě vyšší odborné školy období pro konání absolutoria v měsíci
červnu, v případě konzervatoře pak v měsících červnu a červenci.
3. V souvislosti s prodloužením období pro konání absolutoria se rovněž stanovují zvláštní
pravidla pro to, kdy žák nebo student přestává být žákem či studentem školy.
4. Stanoví se, že žákům konzervatoře může ředitel konzervatoře za absolventský výkon uznat
výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal
v průběhu posledních 2 ročníků. Toto bude umožněno za podmínky, že takový výkon
odpovídá požadavkům absolventského výkonu.
5. V případě absolutoria konaného na vyšší odborné škole se pak výslovně umožňuje, aby
členové zkušební komise, kteří nepatří mezi stálé členy, mohli být při absolutoriu přítomni
„na dálku“.
6. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav
usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 (vyhlášeným pod č. 391/2020 Sb.),
a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, přičemž od té doby byl nouzový
stav opakovaně prodloužen. [A to usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108 (vyhlášeným
pod č. 439/2020 Sb.) do 20. listopadu 2020, usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č.
1195 (vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb.) do 12. prosince 2020, usnesením vlády ze dne 10.
prosince 2020 č. 1294 (vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb.) do 23. prosince 2020, usnesením
vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 (vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb.) do 22. ledna 2021
a usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 55 (vyhlášeným pod č. 21/2021 Sb.) do 14.
února 2021.]
7. Navazujícími krizovými opatřeními byl pak mj. návazně omezován provoz škol a školských
zařízení. V současné době tak mj. platí usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021
č. 13, vyhlášené pod č. 10/2021 Sb. [jímž vláda mj. omezila s účinností ode dne 11. ledna 2021
do 22. ledna 2021 provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského
zákona, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou: „a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá a Praktická škola dvouletá, d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků
a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií
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8.

9.

10.
11.

12.

a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, g) konání zkoušek na vyšších
odborných školách za účasti nejvýše 10 osob“, s tím, že „prezenční výuka musí probíhat
v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů“], jehož účinnost byla
prodloužena do 14. února 2021 usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 56, vyhlášeným pod
č. 22/2021 Sb.
Dále je pak dalšími krizovými opatřeními omezen volný pohyb osob [viz např. usnesení vlády
České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. (s účinností
prodlouženou usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb.,
a usnesením vlády ze dne 22. ledna č. 56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.)] a shromažďování,
je omezen i provoz úřadů [viz např. usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince
č. 1379, vyhlášené pod č. 599/2020 Sb. (s účinností prodlouženou usnesením vlády ze dne
7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeným pod č. 9/2021 Sb., a usnesením vlády ze dne 22. ledna 2021
č. 56, vyhlášeným pod č. 22/2021 Sb.) a zakázán maloobchodní prodej a koncerty a jiná
hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností
diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci,
kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, (viz např. usnesení vlády České republiky ze
dne 18. ledna 2021 č. 53, usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 57
(vyhlášené pod č. 23/2021 Sb.) apod. I nadále trvá povinnost nosit ochranu nosu a úst
(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020,
č.j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN).
Cílem všech těchto opatření je zejména omezit sociální kontakty a tam, kde není možné je
eliminovat, stanovit taková pravidla, aby se snížilo riziko přenosu viru (nošení ochrany nosu
a úst, udržování rozestupů atd.).
Za stávající situace nelze předjímat, kdy k ukončení nouzového stavu, popřípadě jiných
krizových nebo mimořádných opatření, na území České republiky dojde.
V důsledku omezení osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole byli tito žáci vzděláváni
dálkovým způsobem v souladu s § 184a školského zákona, přičemž každá škola mohla
přistoupit ke vzdělávání dálkovým způsobem jinak a rovněž naplňování školního vzdělávacího
programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu mohlo na každé škole probíhat v jiném
kvalitativním i kvantitativním rozsahu.
Krizová a mimořádná opatření měla nepochybně dopady do vzdělávání žáků a je tedy legitimní
prodloužit období pro konání absolutoria tak, aby žákům a studentům byl dán co nejdelší
časový prostor k přípravě na absolutorium.

K bodu I. a II.
13. Stávající právní úprava stanovuje termín pro konání absolutoria na vyšších odborných školách
v období od 1. do 30. června (§ 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 10/2005 Sb.). Ve stejném termínu
se konají i maturitní a závěrečné zkoušky. Většina vyšších odborných škol je součástí středních
odborných škol, které vzdělávají žáky v oborech vzdělání s výučním listem a maturitní
zkouškou. Jelikož se jiným opatřením obecné povahy prodlužuje období pro konání maturitní
a závěrečné zkoušky, překrývalo by se období i absolutoria společně s těmito zkouškami
v měsíci červnu, mohlo by to způsobit nezanedbatelné potíže spojené s nedostatečným
personálním zajištěním konání všech těchto zkoušek.
14. Posun termínu pro konání absolutoria do konce srpna umožní ředitelům škol zachovat
požadovanou kvalitu a personální i prostorové zabezpečení absolutorií. Současně umožní
studentům dokončení praktické přípravy, uzavření hodnocení a delší přípravu na absolutorium
Tímto opatřením se studentům umožní naplnit všechny podmínky akreditovaného
vzdělávacího programu, aby byli připuštěni k absolutoriu. Nadále platí, že stanovení
konkrétního termínu konání absolutoria je na řediteli školy. Ten může nejlépe vyhodnotit, jak
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dlouhou přípravu studenti potřebují vzhledem k dosavadnímu průběhu vzdělávání a nastavit
organizaci absolutorií v souladu s požadavky mimořádných epidemiologických opatření.
15. V souvislosti s aktuální situací se výslovně navrhuje umožnit, aby ti členové, kteří nepatří mezi
stálé členy zkušebních komisí, mohli být při absolutoriu přítomni „na dálku“. Přísedící, který
vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a oponent tedy nebudou
muset být osobně přítomni v místě, kde student koná absolutorium. Pokud by z jakýchkoliv
důvodů nebyla možná osobní přítomnost těchto členů komise (např. z důvodu vyššího věku
a obav o své zdraví, karantény apod.), pak by nutnost nalezení nového člena zkušební komise
v krátkém časovém okamžiku mohla vyvolat nezanedbatelné potíže a ve výsledku by mohlo
dojít k ohrožení konání absolutoria.
16. Výše popsané změny (tj. prodloužení termínu a umožnění vybraným členům zkušební komise
účastnit jednání tzv. „na dálku“) bylo aplikováno již při absolutoriích konaných v roce 2020 (viz
vyhláška č. 233/2020 Sb.) a ministerstvo nezaznamenalo žádné obtíže spojené s těmito
změnami.
K bodu III. a IV.
17. V případě absolutorií konaných v konzervatoři pak platí přiměřeně to, co je uvedeno výše
u absolutorií ve vyšších odborných školách. Za standardní situace je termín konání absolutoria
obvykle stanoven na měsíc červen, v případě žáků, kteří konají také maturitu, na měsíce červen
a červenec (viz § 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb.). Do organizace absolutorií v konzervatořích
vstupuje také konání maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku u všech šestiletých oborů vzdělání.
I zde lze konstatovat, že konání absolutorií a maturitních zkoušek ve stejném období může
způsobit školám obtíže.
18. Navrhované prodloužení termínu pro konání absolutorií tedy umožní ředitelům konzervatoří
vypsat řádný termín konání absolutorií tak, aby nezasahovala do maturitních zkoušek a byla
plnohodnotně personálně zabezpečena. Současně bude žákům umožněna delší doba na
přípravu.
19. Většina absolventských vystoupení je plánována do druhého pololetí posledního ročníku
studia v konzervatoři. Platná právní úprava však neumožňuje uznat výjimečný umělecký výkon,
který byl vykonán formou veřejného vystoupení v průběhu pátého nebo šestého ročníku, za
absolventský výkon.
20. Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie koronaviru není povolena osobní přítomnost žáků
na vzdělávání a jsou zakázána hudební a divadelní představení, není možné konat tuto část
absolutoria. Absolventský výkon je jednou ze součástí absolutoria a v současnosti nelze
predikovat, zda v okamžiku, kdy bude umožněna osobní přítomnost žáků ve školách, bude
realizovatelné, aby žák uskutečnil umělecké vystoupení coby absolventský výkon.
21. Ve školním roce 2020/20201 studuje v posledních ročnících oborů vzdělání poskytujících
vzdělání v konzervatoři 495 žáků ve všech formách vzdělávání. Pokud by nebylo možné uznat
za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, způsobilo by to nezanedbatelné potíže
a mohlo by dojít k ohrožení celé podstaty absolutoria. Žáci pátého a šestého ročníku v průběhu
studia absolvují několik uměleckých vystoupení za přítomnosti vyučujících, kteří kvalitu těchto
výkonů hodnotí a mohou tak posoudit, zda se jedná o výjimečné vystoupení, které splňuje
požadavky absolventského vystoupení. Tímto opatřením dojde ke snížení počtu žáků, kteří
budou konat absolventský výkon na jaře 2021 a ředitelé konzervatoří budou schopni nastavit
organizaci konání absolventských výkonů i absolutorií v souladu s požadavky mimořádných
epidemiologických opatření.
22. I zde je třeba uvést, že navrhovaná úprava byla bezproblémově aplikována již při absolutoriích
v roce 2020.
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K bodu V.
23. S ohledem na prodloužení období, ve kterém lze konat absolutorium, je třeba upravit
i pravidla, kdy žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy. Právní úprava
počítá s tím, že žák nebo student koná absolutorium v období měsíce června. Základní pravidlo,
že žák je žákem školy a student je studentem školy do dne následujícího po dni úspěšného
vykonání absolutoria, zůstává stejné. Nezáleží tedy, zda bude žák či student konat
absolutorium v červnu nebo později. Pokud bude řádný termín absolutoria v červnu a žák nebo
student jej úspěšně nevykoná (ať již z důvodu, že se omluvil nebo neuspěl), pak je žákem nebo
studentem do konce měsíce června (to plyne ze školského zákona). Pokud však bude mít žák
nebo student řádný termín v souladu s opatřením obecné povahy až později (tj. v měsíci
červenci a srpnu), pak je žákem nebo studentem do dne následujícího po dni, kdy konal nebo
měl konat absolutorium.

24. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 184a odst. 5 školského zákona dnem
vyvěšení na úřední desce.
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Digitálně podepsal

Robert Plaga
Ing. Robert Ing.
Ph.D.
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Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Vyvěšeno dne 29. ledna 2021
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