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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
čj.: MSMT-8021/2022-2 

         V Praze dne 13. května 2022 

 
Vyhlášení 

pokusného ověřování zaměřeného na uznávání Advanced Placement zkoušek v rámci profilové 
části maturitní zkoušky 

 
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 
zaměřené na možnost uznávání Advanced Placement zkoušek (dále AP zkoušek) v rámci profilové 
části maturitní zkoušky. 
 

Čl. 2 
   Účel a cíle pokusného ověřování 

 
(1) Základním cílem pokusného ověřování je prověřit účelnost uznávání AP zkoušek a zjistit 

možnosti a podmínky, za jakých lze účelně novelizací školského zákona a prováděcí vyhlášky 
č.  177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.), část profilové 
zkoušky, nebo celou profilovou zkoušku nahradit výsledkem složené AP zkoušky (zkoušek), 
doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty). 

 
(2) Část profilové zkoušky, nebo jednu profilovou zkoušku lze nahradit jednou nebo více AP 

zkouškami. Je možné nahradit v rámci konání maturitní zkoušky jednu povinnou a jednu 
nepovinnou profilovou zkoušku. 

 
(3) Po ukončení pokusného ověřování musí být zřejmé, zda je legislativní úprava možnosti uznání 

AP zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky pro žáky, rodiče, školy, zaměstnavatele 
i ministerstvo akceptovatelná a v jaké konkrétní podobě bude ve spolupráci s Národním 
pedagogickým institutem ČR (dále jen NPI ČR) legislativní úprava navržena. 

 
Čl. 3 

Popis pokusného ověřování 
 

(1) Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2022 ve středních školách zařazených do 
pokusného ověřování rozhodnutím ministerstva. Pro první rok pokusného ověřování budou 
školy o zařazení do pokusného ověřování žádat ministerstvo do 30. června 2022 formou 
žádosti adresované do datové schránky ministerstva, odboru 22, ID vidaawt. Formulář 
žádosti je uveden v příloze č. 1 vyhlášení. Součástí žádosti musí být přehled zkoušek, které se 
škola rozhodla nahradit AP zkouškami a kterými (název předmětu, formát zkoušky předmětu, 
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zda je nahrazena část zkoušky, nebo celá zkouška, název nahrazující AP zkoušky/zkoušek), 
včetně kritérií konání zkoušek. Podrobnější provazba se školním vzdělávacím programem 
školy, která je součástí žádosti, bude uvedena v příloze č. 2. Pokud škola neprokáže provazbu 
školního vzdělávacího programu a vybraných AP zkoušek, bude z pokusného ověřování 
vyřazena. K rozšíření seznamu škol, ve kterých bude pokusné ověřování realizováno, může 
v dalších letech dojít na základě žádosti školy o zařazení do pokusného ověřování podané 
nejpozději k 30.  červnu předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude pokusné ověřování 
ve škole realizováno. Pokusné ověřování bude ukončeno 30. září 2024. Aktuální seznam škol 
pro daný školní rok bude na webových stránkách ministerstva zveřejněn vždy k 30. září.  

 
(2) Realizace pokusného ověřování musí být v souladu s platným školním vzdělávacím 

programem školy pro daný školní rok. 
 

(3) Pokusné ověřování bude řídit ministerstvo, realizovat ho budou příslušné školy ve spolupráci 
s NPI ČR a Centrem pro talentovanou mládež (dále jen CTM). 
 

(4) Z vyhlášení pokusného ověřování nevyplývá zařazeným školám žádný nárok na poskytnutí 
dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 

(5) Ředitel školy odevzdá do 30. září příslušného kalendářního roku po absolvování maturitní 
zkoušky NPI ČR hodnotící zprávu o průběhu pokusného ověřování v příslušném školním roce 
v souladu s Čl. 4 vyhlášení, na základě které NPI ČR předloží ministerstvu do konce listopadu 
souhrnnou hodnotící zprávu. 

 
(6) NPI ČR vyhodnotí dle podmínek vyhlášení po ukončení pokusného ověřování, zda cíle 

uvedeného v Čl. 2 vyhlášení bylo dosaženo, tj. zda je možné část profilové maturitní zkoušky 
nebo jednu profilovou maturitní zkoušku adekvátním způsobem nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané AP zkoušky (zkoušek), doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty). 
Úspěšnosti pokusného ověřování bude dosaženo, pokud se ověří reálná možnost provazby 
mezi školním vzdělávacím programem školy a obsahem zkoušky (zkoušek)/certifikátu 
(certifikátů). 

 
(7) Na pokusném ověřování se podílí NPI ČR. Ministerstvo jako svůj poradní orgán zřizuje řídící 

tým složený ze zástupců ministerstva, Asociace ředitelů gymnázií, NPI ČR, CTM 
a zúčastněných škol. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých subjektů 
ministerstvo. Za průběh pokusného ověřování ve škole odpovídá ředitel školy. 
 

(8) Řídící tým se schází podle potřeby (nejméně však dvakrát ročně, zpravidla v říjnu a dubnu). 
Na říjnovém jednání je zhodnocen průběh pokusného ověřování v předchozím školním roce, 
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. 
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Čl. 4 

Podmínky pokusného ověřování 
 

(1) V profilové části maturitní zkoušky ředitel školy stanoví, že za podmínek stanovených vyhlášením 
pokusného ověřování a § 14 až 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb. lze v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem školy část zkoušky nebo jednu zkoušku nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané AP zkoušky, doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty).  

 
(2) Veškerá pravidla hodnocení pro uznávání AP zkoušky (zkoušek) v rámci profilové části maturitní 

zkoušky ředitel školy zveřejní jako součást kritérií hodnocení v rámci profilové části maturitní 
zkoušky, a to způsobem a ve lhůtách stanovených § 24 vyhlášky č.  177/2009 Sb. Profilovou 
maturitní zkoušku, nebo její část je možno nahradit AP zkouškou, jejíž úspěšnost byla hodnocena 
minimálně výsledkem 3 dle zkušebního řádu stanoveného poskytovatelem zkoušek (CTM). 
Ředitel školy společně s nabídkou povinných a nepovinných zkoušek dle § 79 odst. 3 školského 
zákona taktéž zveřejní dokument, ve kterém bude jasně a srozumitelně uvedeno, jaké zkoušky 
profilové maturitní zkoušky vyplývající z dotčené vzdělávací oblasti školního vzdělávacího 
programu pokrývají školou uznané AP zkoušky.  

 
(3) Žáci maturitního ročníku nejpozději do konce března školního roku, v němž se maturitní zkouška 

koná, předloží řediteli školy příslušný mezinárodně uznávaný certifikát (certifikáty), a to ve 
stejnopise vydaném CTM nebo v úředně ověřené kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí 
dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky. Uplatnění certifikátu (nebo certifikátů) 
je nutné zaznamenat v protokolech o profilové části maturitní zkoušky (§ 30 a 31 vyhlášky 
č. 177/2009 Sb.) a na vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 
(4) Certifikát může uplatnit pouze žák maturitního ročníku na základě předložení žádosti řediteli 

školy. V případě nezletilých žáků pouze se souhlasem zákonného zástupce. Žák může uplatnit 
certifikát (certifikáty), které získal v předchozích letech. 

 
(5) Žákem uplatněný certifikát musí být platný v době konání maturitní zkoušky. V případě 

pochybností může ředitel školy pravost certifikátu ověřit u CTM se sídlem v České republice. 
 

Čl. 5 
Uznatelné AP zkoušky 

 
Pro účely pokusného ověřování stanovuje ministerstvo v příloze č. 3 k tomuto vyhlášení seznam 
zkoušek, jejichž výsledek může být v rámci jedné zkoušky profilové části maturitní zkoušky uznán. 
V průběhu pokusného ověřování může ministerstvo seznam rozšířit na základě žádosti CTM formou 
dodatku k pokusnému ověřování. 
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Čl. 6 

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 Vyhlášením pokusného ověřování zaměřeného na uznávání AP 
zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky, čj.: MSMT-8021/2022-2 ze dne 13. května 
2022, 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 je opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy. 
 

(2) V případě, že bude nahrazena část zkoušky, bude na vysvědčení uveden celkový stupeň 
prospěchu za všechny části zkoušky. V případě, že bude nahrazena celá zkouška, bude na 
vysvědčení uveden stupeň prospěchu odpovídající převedenému výsledku dle zkušebního 
řádu stanoveného poskytovatelem zkoušek. Kritéria zkoušek musí ředitel školy zveřejnit 
v souladu s § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 
Čl. 7 

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání AP zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky 
vyhodnocuje dle pokynů ministerstva NPI ČR. 

 
Čl. 8 

Vyhlášení pokusného ověřování nabývá účinnosti dne 1. září 2022. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Mareš, MBA 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 
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