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VYHLÁŠKA 

… 

ze dne             2015,  

 

kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon): 
 
 

Čl. I 

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., 
vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb. a vyhlášky č. 86/2012 Sb., se 
mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 písmeno  g) včetně poznámek pod čarou č. 4 a 10 zní:  
„g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti4), pokud je podle nařízení vlády 
o soustavě oborů vzdělání10) předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání 
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor 
vzdělání,  

-------------------------------------------- 
4)  Například zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů.  
10) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.  

2. V § 1 odst. 1 písmeno  i) zní:  
„i) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná 
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče 
se speciálními vzdělávacími potřebami,“.  

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, 
který zní:  
„(2) V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 
31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího 
řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.“. 

4. Za § 2 se vkládá skupinový nadpis, který zní: „Průběh přijímacího řízení“. 
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5. § 3 zní:   

„§ 3 

(1) Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze 
konat prostřednictvím 

a) zkoušek zadávaných ředitelem školy, 

b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, nebo  

c) kombinací způsobů podle písmen a) a b).  

(2) Přijímací zkouška podle odstavce 1 písm. a) se v prvním kole 
přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna.  

(3) Konání přijímací zkoušky podle odstavce 1 písm. b) může ředitel 
školy předřadit až o 5 pracovních dnů dříve, než je termín stanovený pro 
přijímací zkoušku podle odstavce 1 písm. a).  

(4) Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 
v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 
2. do 15. ledna.  

(5) Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se 
koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.  

(6) Dny konání zkoušky podle odstavců 1 až 5 stanoví ředitel školy.“. 

 
 

6. Za § 3 se vkládají § 3a až 3c, které včetně poznámky pod čarou č. 7b znějí: 

„§ 3a 

„(1) V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů 
vzdělání, ředitel školy spolu s vyhlášením přijímacího řízení tuto skutečnost 
pro první kolo přijímacího řízení zveřejní jako součást oznámení podle § 2. 

(2) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do 
kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. 

(3) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky 
v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím 
konáním. 

(4) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce 
jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném 
počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem 
školy.7b)   

§ 3b 

Ředitel školy zajistí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
odpovídající podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského 
poradenského zařízení v souladu se školským zákonem a vyhláškou 
upravující vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
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§ 3c 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odesílání rozhodnutí o 
nepřijetí nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 
nezletilých uchazečů se řídí termíny stanovenými v § 3 odst. 2.  

---------------------------------------- 

7b) § 60 odst. 3 písm.  a) a b) zákona č. 561/2004 Sb.“. 

 

7. V § 4 odst. 3 se za slova „ve škole“ vkládá slovo „nejpozději“ a za slova „den 
přijímací zkoušky“ se vkládají slova „nebo talentové zkoušky“.  
 

8. V § 5 odst. 2 se slova „zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí“ 
zrušují. 
 

9. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.  

 
 

Čl. II 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2015, s výjimkou ustanovení 

čl. I bodu 2 a bodu 6, pokud jde o § 3b, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016. 

 
 
 

Ministryně: 
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