
Den, kdy žák střední školy přestává být žákem střední školy 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Žáci posledního ročníku střední školy 

 

1.1. žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal 

závěrečnou zkoušku (§ 75 odst. 3) respektive maturitní zkoušku (§ 81 odst. 10), tj. 

dnem vydání vysvědčení o maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce   

 

1.2. nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku (§ 75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části 

maturitní zkoušky (§ 81 odst. 10) v řádném termínu úspěšně, přestává být žákem 

školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit; tomuto žákovi nelze 

povolit opakování ročníku, avšak lze využit institutu přijetí do vyššího ročníku (§ 63) 

 

1.3. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části 

maturitní zkoušky (81 odst. 10) v řádném termínu, protože neprospěl z více jak 2 

povinných předmětů, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního 

roku; tento žák může nejpozději do 30. června podat žádost o povolení opakování 

ročníku (§ 66 odst. 2) 

- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září 
pokračuje ve vzdělání 

- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování 
ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, 
která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že 
se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku  
 

1.4. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části 

maturitní zkoušky (81 odst. 10) v řádném termínu, protože neprospěl nejvýše ze 2 

povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše 

ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto 

předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku 

v termínu stanoveném ředitelem školy (§ 69 odst. 7), avšak žákem školy přestává být 

také již 30. června příslušného školního roku  

i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 30. června 
příslušného školního roku požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2) 
- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září 

pokračuje ve vzdělání 



- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování 
ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, 
která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že 
se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku 
  

1.5. nekonal-li žák závěrečnou zkoušku (75 odst. 3) respektive jednu nebo obě části 

maturitní zkoušky (81 odst. 10) v řádném termínu, protože nemohl být hodnocen na 

konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to 

tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku, není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl 

(§ 69 odst. 6); tento žák přestává být žákem školy již 30. června příslušného školního 

roku i přes skutečnost, že náhradní termín může být stanoven v době do konce září  

i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 30. června 
příslušného školního roku požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2) 
- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září 

pokračuje ve vzdělání 
- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování 
ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, 
která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že 
se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku  

 

2. Žáci nižších ročníků (kromě končících) 
 

2.1. žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku 
(neprospěl z více jak 2 povinných předmětů), přestává být žákem školy posledním 
dnem příslušného školního roku, tj. dnem 31. srpna (§ 68 odst. 3); tento žák může 
nejpozději do 31. srpna podat žádost o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2) 
- ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje ve 

vzdělání 
- ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím 

po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku 
(rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, která se 
počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že se 
účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku  
 

2.2. žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, 
nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných 
předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou 
zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 
ředitelem školy (§ 69 odst. 7) 



- žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 
nedostavil, neprospěl a přestává být žákem školy posledním dnem příslušného 
školního roku, tj. dnem 31. srpna (§ 68 odst. 3) 

- v případě, že ředitel školy stanoví žákovi k vykonání opravné zkoušky náhradní 
termín tak, že se zkouška bude konat v září následujícího školního roku (§ 69 
odst. 8), přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy neprospěl při 
hodnocení v náhradním termínu (§ 68 odst. 3); do doby náhradního termínu 
opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník 

i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 31. srpna 
příslušného školního roku nebo po tomto dni v den, kdy neprospěl při hodnocení 
opravné zkoušky v náhradním termínu, požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 
odst. 2)  
- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září 

pokračuje ve vzdělání 
- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování 
ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, 
která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že 
se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku 
s tím, že do doby nabytí právní moci rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož 
opakování žádá 

 
2.3. nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku; do doby hodnocení 
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník (§ 69 odst. 6)  žák přestává být žákem školy 
dnem následujícím po dni, kdy neprospěl při hodnocení v náhradním termínu (§ 68 
odst. 3), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku  
i tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 31. srpna 
příslušného školního roku nebo po tomto dni v den, kdy neprospěl při hodnocení 
v náhradním termínu, požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2)  
- pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září 

pokračuje ve vzdělání 
- pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování 
ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, 
která se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že 
se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem 
vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku 
s tím, že do doby nabytí právní moci rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož 
opakování žádá 
 
 
 
 
 



3. Přestup do jiné střední školy 
 
V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 školského zákona se žákovi v průběhu středního 
vzdělávání umožňuje přestup do jiné střední školy, a to na základě písemné žádosti,  
o které rozhoduje podle ustanovení § 66 odst. 4 ředitel školy, do které se žák hlásí. 
V případě, že ředitel školy žádosti žáka vyhoví, přestává být tento žákem školy, ze které 
přestupuje dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu (§ 66 odst. 4). 
 
Vzhledem k tomu, že se případ od případu liší, kdy žák přestává být žákem školy, je 
nezbytné, aby si ředitel školy, do které se žák hlásí, ověřil, zda ještě může žák o přestup 
žádat, neboť žák je oprávněn podat žádost pouze, pokud je žákem nějaké střední školy, 
tzn. má všechna práva a povinnosti, které mu jako žákovi střední školy dle zákona 
příslušejí. 

 
4. Zanechání vzdělávání 

 
V souladu s ustanovením § 68 odst. 1 může žák, který splnil povinnou školní docházku, 
zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy, přičemž 
součástí sdělení nezletilého žáka musí být souhlas jeho zákonného zástupce; žák přestává 
být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, 
popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.  
 
Ustanovení § 68 odst. 2 pak upravuje postup v situaci, kdy se žák, který splnil povinnou 
školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast 
není omluvena. Ředitel školy písemně vyzve zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti, a zároveň jej 
upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. Žák, který do 10 dnů od 
doručení výzvy (v souladu s ustanovením § 183 odst. 4 školského zákona se na doručování 
vztahují příslušná  ustanovení správního řádu o doručování obdobně) do školy nenastoupí 
nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním 
dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.  


