Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti: Poskytnutí informací ve věci nostrifikačních zkoušek a maturitních
zkoušek v podzimním termínu
Na povinný subjekt se obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti o
informace žadatel požadoval tyto informace:
1. Kdo rozhoduje a na základě jakých skutečností o tom, na kterých školách se budou konat
zmiňované zkoušky?
2. Jsou školy za tuto činnost finančně ohodnoceny nebo dostávají nějaké jiné benefity?
3. Má učitel, který nostrifikuje, nárok na finanční odměnu?
4. Kdo stanovuje termín nostrifikačních zkoušek?
5. Je škola finančně ohodnocena za vykonávání podzimních maturitních zkoušek?
6. Na kterých školách Olomouckého kraje se nostrifikuje a skládá opravná státní podzimní
maturitní zkouška?
Poskytnuté informace:
K výše uvedené žádosti byly poskytnuty následující informace:
Ad1/ Maturitní zkoušky v podzimním termínu se konají na tzv. spádových školách. Spádové
školy jsou vybírány ve spolupráci mezi Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání,
příslušnými středními školami a jejich zřizovateli. Kritériem pro výběr jsou především
technické parametry (např.: dostupnost školy veřejnou dopravou, velikost školy, vzdálenost
od školy kmenové, atp.).
O školách, ve kterých se konají nostrifikační zkoušky, rozhodují krajské úřady. Zkouška se
koná na škole, která obsahem a rozsahem svého vzdělávacího programu odpovídá
zahraniční škole (stejný nebo příbuzný obor vzdělání).
Ad2/ Touto problematikou se podrobně zabývá rozvojový program „Podpora organizace a
ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v pozimním
zkušebním období roku 2017“, č. j. MSMT-12044/2017-1. Text je přístupný na stránkách
MŠMT.
Stručně lze říct, že školy za organizaci maturitních zkoušek v podzimním termínu žádné
benefity nemají. Finančně ohodnoceni jsou pouze pedagogové, kteří se podílejí na zajištění
průběhu maturitních zkoušek (dle čl. 5 uvedeného vyhlášení).
Ad3/ Nárok na finanční odměnu ze zákona nevyplývá, odměna je na rozhodnutí ředitele
dané školy.
Ad4/ Termín konání nostrifikačních zkoušek dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/ 2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a
nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami stanovuje opět krajský úřad.

K tomu lze dále uvést, že je třeba, aby krajský úřad s danou školou spolupracoval a na
termínu konání se v součinnosti se školou dohodl, neboť je třeba, aby byla zajištěna
přítomnost členů zkušební komise.
Ad5/ Je škola finančně ohodnocena za vykonávání podzimních maturitních zkoušek?
Viz. 2., odpověď je stejná.
Ad6/ Spádové školy pro podzimní termín maturitní zkoušky v Olomouckém kraji:
•
•
•
•
•
•

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov,
Lidická 4
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Nostrifikační zkoušky, se konají na školách se stejným či podobným zaměřením vzdělání
získaného v zahraničí. Je to tedy velmi různorodé.
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