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ABSOLUTORIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek studentů pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 

2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který 

nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021.  

Proto budou provedeny následující dílčí změny v konání absolutorií v jarním termínu 2021: 

  Absolutorium – vyšší odborná škola 

Řádné termíny absolutoria ve vyšších odborných školách může ředitel stanovit v období od 1. června do 30. června. 

Nově se prodlouží do 31. srpna. Tím bude dán prostor pro splnění všech studijních povinností stanovených  

v akreditovaném vzdělávacím programu.  

Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal absolutorium. Výjimku 

z uvedeného mají studenti, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat absolutorium až po 30. červnu 2021. 

V takovém případě bude student studentem školy do data konání absolutoria včetně, ať už ho vykoná úspěšně nebo 

neúspěšně; nejpozději však do 31. srpna 2021. 

V souvislosti s aktuální situací se umožňuje, aby členové zkušební komise, kteří nepatří mezi stálé členy, mohli být při 

absolutoriu přítomni „na dálku“. Znamená to, že přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí 

absolventské práce a oponent nemusí být přítomni osobně v místě, kde student koná absolutorium, ale připojí se 

prostřednictvím nástrojů určených pro komunikaci na dálku.  

  Absolutorium v konzervatoři 

Dle platných právních norem může ředitel školy stanovit řádné termíny absolutoria v konzervatoři v období od 

1. června do 30. června; v případech, kdy žáci konají ve stejném ročníku také maturitní zkoušku (obor vzdělání Tanec) 

v období od 1. června do 31. července. Vzhledem k výraznému omezení praktické přípravy se nově prodlouží období 

pro konání řádného termínu absolutorií do 31. srpna. 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal absolutorium. Výjimku z uvedeného 

mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat absolutorium až po 30. červnu 2021. V takovém případě 

bude žák žákem školy do data konání absolutoria včetně, ať už ho vykoná úspěšně nebo neúspěšně; nejpozději však 

do 31. srpna 2021. 

Vzhledem k výraznému omezení praktické přípravy studentů v pátém a šestém ročníku se umožní řediteli 

konzervatoře uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení  

a žák ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků. Toto bude umožněno za podmínky, že takový výkon odpovídá 

požadavkům absolventského výkonu.  

Všechny výše uvedené změny budou provedeny formou opatření obecné povahy (OOP) 

v návaznosti na § 184a školského zákona. Žádná z těchto změn nevyžaduje změnu 

školského zákona jako takového. 
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Časový harmonogram absolutorií ve VOŠ pro školní rok 2020/2021 

únor do 28. 2. Jmenování předsedy zkušební komise krajským úřadem 

březen 

  
Zpřístupnění jednotného zadání závěrečné zkoušky ředitelům škol 

do 15. 3. Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební komise ředitelem školy 

květen   Zveřejnění termínu konání absolutorií (nejpozději jeden měsíc předem) 

Červen až srpen   
Konání absolutorií u vzdělávacích programů v délce trvání  
3 roky 

 

 

Časový harmonogram absolutorií v Konzervatoři pro školní rok 2020/2021 

únor 

do 5. 2. 
Jmenování předsedy zkušební komise krajským úřadem a jmenování 
místopředsedy a dalších členů zkušební komise ředitelem školy 

od 10. 2. Realizace absolventského výkonu 

Červen až srpen   Konání absolutorií 

 

 

 


