DEN, KDY ŽÁK STŘEDNÍ ŠKOLY PŘESTÁVÁ BÝT
ŽÁKEM ŠKOLY
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Žáci posledního ročníku střední školy:
1. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně
vykonal maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku
2. Žák vykoná závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku úspěšně, pokud
úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
3. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku respektive jednu
nebo obě části maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky v řádném termínu
úspěšně, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání
řádně ukončit.

PŘÍKLADY
Žák úspěšně ukončil studium za 4. ročník (3. ročník učebního oboru) a je
připuštěn k MZ nebo k ZZ
Příklad:
MZ (ZZ) konal 22. 5.
Datum ukončení: 22. 5.

- úspěšně vykonal MZ nebo ZZ

Příklad:
MZ (ZZ) konal 22. 5.
Datum ukončení: 30. 6.

- neúspěšně vykonal MZ nebo ZZ

Příklad:
Opravnou MZ (ZZ) koná 15. 9.
Datum ukončení: 30. 6.
Příklad:
MZ (ZZ) konal až 15.9.
Datum ukončení: 30. 6.

- úspěšně vykoná MZ nebo ZZ

- neúspěšné vykonání MZ nebo ZZ

Žák neprospěl ve 4. ročníku studia s maturitní zkouškou nebo ve 3. ročníku
učebního oboru a opravné zkoušky konal v termínu do 31. 8.
Opravná zkouška v měsíci srpnu, následně úspěšně či neúspěšně vykonal MZ nebo
ZZ
Datum ukončení studia: 30. 6.

Placení pojistného na zdravotní pojištění
Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje § 7 odst. 1
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mezi tyto osoby patří

nezaopatřené děti. Nezaopatřenost dítěte je posuzována dle zákona č. 117/95 Sb. o
státní sociální podpoře. To znamená, že pro účely veřejného zdravotního a
sociálního

pojištění

je

dítě

nezaopatřeno

do

(včetně):

30. 6. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc červenec, příp. déle
31. 7. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc srpen, ovšem jen při splnění
podmínky,

že

není

výdělečně

činné

po

celý

měsíc

červenec

31. 8. - pokud dítě není výdělečně činné po celý měsíc červenec ani srpen.
V případě, že žák bez přerušení pokračuje ve studiu na jiné střední nebo
vysoké škole, hradí pojistné opět stát, bez ohledu na výdělečnou činnost.

