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III.  
 

ODŮVODNĚNÍ  
 

OBECNÁ ČÁST 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů,  
1. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 
 
1.1 Definice problému 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nechává stanovení kritérií pro jednotlivá kola 
přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole z velké části v kompetenci ředitele 
školy, a do schválení jeho novely (sněmovní tisk 611) včetně rozhodnutí, zda bude, či ne jako 
standardní součást přijímacího řízení stanovena přijímací zkouška (ověřující učivo a dovednosti 
stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – RVP ZV – většinou 
zkouška českého jazyka a literatury a z matematiky, popř. ze všeobecně studijních předpokladů). 
Tato praxe zůstala zachována při přijímání do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou, 
ale změnila se u oborů ukončených maturitní zkouškou, zavedením povinné jednotné zkoušky.  

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání, které je veřejnou službou podle § 2 odst. 3 školského 
zákona, je současně správním řízením a vztahuje se na ně přiměřeně zákon č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (§ 183 školského zákona). 

Velká část středních škol se 4letými obory vzdělání s maturitní zkouškou (i v denní formě 
vzdělávání) přijímací zkoušku dříve vůbec nekonala. K maturitnímu vzdělávání tak byli do značné 
míry dosud přijímáni uchazeči jen na základě hodnocení z posledních dvou ročníků základního 
vzdělávání. Jednalo se přitom i o uchazeče, kteří neměli potřebné předpoklady zvolený obor 
úspěšně zvládnout a ukončit. Při přijímacích zkouškách do oborů víceletých gymnázií, kde je 
značný převis poptávky nad nabídkou podle kapacit oborů vzdělání ve školách, byly nejčastěji jako 
forma přijímací zkoušky využívány testy komerčních vzdělávacích společností poskytované za 
úplatu. 

Jelikož návrh vyhlášky nepřináší nové dopady a návrh není zpracován nad rámec provedené RIA 
k novele školského zákona (důvodová zpráva viz sněmovní tisk 611), nebyla k němu v souladu s 
částí I. bodu 3.8 „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“ vypracována Zpráva 
o hodnocení dopadů regulace. Hodnocení dopadů vyhlášky, zpracované v souladu se zmocňovacími 
ustanoveními pro úpravu přijímacího řízení, je již obsaženo v RIA k návrhu novely školského 
zákona v návaznosti na změny systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených 
maturitní zkouškou. 

Novelou především ustanovení § 60 až 64 školského zákona, platných pro přijímací řízení ke 
střednímu vzdělávání, se dosavadní stav mění ve všech školách, kde se přijímají uchazeči do oborů 
středního vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen „obory s MZ“) pro všechny formy vzdělávání, 
s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění a oborů zkráceného studia (§ 85 školského 
zákona). Podle ní se stala nezbytnou součástí přijímacího řízení do těchto oborů jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Mezi kritéria přijímacího 
řízení, vedle stávajících, byl tak doplněn výsledek této jednotné zkoušky a stanoven i její podíl na 
celkovém hodnocení uchazeče. Dále byla v rámci uvedené změny do školského zákona převzata 
některá ustanovení ze stávající vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„vyhláška č. 671/2004 Sb.“). Pro zajištění jednotné zkoušky bylo také rozšířeno zmocnění pro 
vydání prováděcího předpisu zejména v § 64 školského zákona.  

 
1.2 Popis existujícího právního stavu 
Uchazeč se v rámci přijímacího řízení, vyhlášeného školou podle školského zákona, hlásí podáním 
přihlášky na konkrétní školu a konkrétní obor vzdělání. V prvním kole přijímacího řízení je mu 
umožněno podat až dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není tento počet uchazeči 
stanoven. Podání přihlášky je současně aktem správního řízení, kde školský zákon definuje jeho 
odlišnosti. Specifické okolnosti přihlášení se ke střednímu vzdělání a organizace přijímacího řízení 
vymezuje prováděcí předpis (vyhláška č. 671/2004 Sb.)  
Z dosud platné vyhlášky č. 671/2004 Sb.) byla převzata do školského zákona především ustanovení 
stanovující termíny vyhlášení přijímacího řízení (§ 2) a termíny přijímacích a talentových zkoušek 
(§ 3 odst. 2 až 5). v této souvislosti bylo také redukováno v § 64 školského zákona zmocnění pro 
vydání prováděcího předpisu. Zároveň bylo ve školském zákoně upraveno zmocnění pro vydání 
prováděcího předpisu, zejména v souvislosti se zajišťováním jednotné zkoušky v oborech s MZ.   
 
 
1.3 Varianty řešení a zhodnocení dopadů navrhovaných variant 
VARIANTA NULOVÁ 

Zachování existujícího právního stavu, jehož důsledkem by bylo, že nelze vytvořit podmínky 
k zajištění přijímacího řízení v souladu se školským zákonem.  

VARIANTA 1  

Zpracování prováděcího předpisu přebírajícího, případně upravujícího, část ustanovení stávající 
vyhlášky č. 671/2004 Sb., které nepozbyly potřebnosti, a jejich doplnění o ustanovení, kterými se 
zohlední změny v přijímacím řízení přijaté novelou školského zákona (tisk 611) nabývající účinnost 
k 1. září 2016, jež jsou v souladu s požadavky na doplnění prováděcího předpisu stanovenými 
zmocněním pro jeho vydání. Tím dojde k vytvoření podmínek pro řádný průběh přijímacího řízení 
již ve školním roce 2016/2017. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) z tohoto důvodu připravilo 
návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách (dále jen „vyhláška“), mající upřesnit postup pro přijímání na středních 
školách od školního roku 2016/2017.  
Účelem návrhu vyhlášky je stanovit náležitosti a upravit postup podání přihlášky ke vzdělávání ve 
střední škole a konzervatoři, včetně dokladů, které jsou její součástí, vymezit bližší podmínky 
organizace, náležitostí a průběhu přijímacího řízení, obsah a rozsah učiva a dovedností uchazečů 
ověřovaných při jednotné zkoušce, způsob zadávání, formu a délku trvání jednotné zkoušky, způsob 
označování zadání jednotné zkoušky a její některé další náležitosti podle zákonného zmocnění. Dát 
do souladu stávající právní úpravu prováděcího předpisu s novým zněním § 60 až 64 školského 
zákona (sněmovní tisk 611).  
Předložená vyhláška ze stávající vyhlášky č. 671/2004 Sb., přejímá hlavně ustanovení týkající se 
dokladů, které jsou součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání (dosud v § 1 vyhlášky 
č. 671/2004 Sb.). Dále z § 3 až 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. přejímá a případně upravuje některá 
ustanovení, zejména o zajištění podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení, zejména k postupu zveřejňování některých 
informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (vyžadovaných uchazeči a jejich zákonnými zástupci), a ustanovení 
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o zápisových lístcích (včetně tiskopisu zápisového lístku). Zůstává zachováno i právo stanovit 
vyhláškou podrobnosti o přijímání do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, a jako dosud se bude 
vztahovat i na přijímání ke vzdělávání v konzervatořích (§ 6 a 7 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). 
Nově se vyhláškou zejména upravuje  
- obsah a rozsah učiva a dovedností uchazečů ověřovaných při jednotné zkoušce,  

- způsob zadávání, formu a délku trvání jednotné zkoušky,  
- způsob označování zadání jednotné zkoušky za informaci veřejně nepřístupnou,  
- podrobnosti o způsobu předávání údajů z přihlášek podle § 60a odst. 6, o způsobu a formě 

vedení evidencí podle § 60b odst. 3, 
- způsob ochrany údajů v přihláškách obsažených,  
- pravidla pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
Současně se navrhuje, aby byla stanovena účinnost vyhlášky k 1. září 2016 vyhlášením 

ve Sbírce zákonů před podáváním informací o přijímacím řízení do oborů vzdělání. Důvodem je 
poskytování uchazečům a jejich rodičům informací, zejména v základních školách, již od října 2016 
(před vyhlášením přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, kde se přímo týkají 
oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou). 

Implementaci právní úpravy přijímacího řízení zajišťují střední školy a krajské úřady 
zejména podle školského zákona, jeho prováděcí vyhlášky a správního řádu.  
 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se školským zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je zpracován v souladu se zákonným zmocněním v § 64 školského zákona, jakož 
i se školským zákonem jako celkem. Obsahuje dosud platná ustanovení ze zrušené vyhlášky 
č. 671/2004 Sb. a nezbytnou úpravu, která zohledňuje především změny v novelizovaných 
ustanoveních § 60 až 64 školského zákona.  
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázaná 

 
Předmět vyhlášky není upraven právem Evropské unie a netýká se jej ani judikatura soudních 
orgánů Evropské unie. Právní předpisy Evropské unie se na vyhláškou upravovanou oblast 
nevztahují. 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  
 
D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Stávající vyhláška č. 671/2004 Sb. neumožňuje zajistit přijímací řízení v souladu s právní úpravou 
přijatou novelou školského zákona (sněmovní tisk 611). Je proto nezbytné prováděcí předpis pro 
přijímání uchazečů (navrhovaná vyhláška) ke střednímu vzdělávání dát do souladu s platným 
zněním školského zákona. 

S ohledem na rozsah potřebných změn, vyvolaných novelou školského zákona a vysoký počet 
dosavadních novelizací vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v případě novelizace stávající vyhlášky 
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č. 671/2004 Sb. by šlo již o její šestou změnu), navrhuje se vytvoření nové vyhlášky, která 
nahrazuje stávající vyhlášku č. 671/2004 Sb.  
 

E) předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České r publiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí 

Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu. 

E. 1) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty v ČR:           NE 

E. 2) Dopady na podnikatelské prostředí České republiky:       NE 
E. 3) Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny: 
                    NE 

E. 4) Dopady na životní prostředí:             NE 
 
F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 
příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 
statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici:       NE 

Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu. 

 
G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů:
                     NE 
Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu. 

 
H) Zhodnocení korupčních rizik:              NE 
Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu.  

 
I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu:         NE 
Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu. Předseda legislativní rady vlády rozhodl v souladu s čl. 76 odst. 2 
Legislativních pravidel o udělení výjimky z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace, a to 
dopisem ze dne 29. června 2016. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K § 1 vyhlášky  

Charakterizuje strukturu dokladů přikládaných k přihlášce. Přitom ustanovení § 1 odst. 1, 3, 
5, 5a a 7 je převzato s případnou úpravou ze stávající úpravy v § 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. 
Podle ustanovení odst. 1 písm. a) až f) je upřesněn rozsah předkládaných vysvědčení 
a dalších dokladů potřebných k hodnocení uchazeče podle § 60d odst. 1 písm. a) školského 
zákona, případně, jež jsou předpokladem pro přijetí podle § 83 až 85 školského zákona. 
Které doklady budou pro přijímací řízení potřebné, je dáno vyhlášenými kritérii přijímacího 
řízení.  
Podle ustanovení odst. 1 písm. g) je precizováno předložení lékařského posudku uchazeče 
podávajícího přihlášku na obor vzdělání jako podmínky zdravotní způsobilosti vyžadované 
podle § 59 odst. 1 a § 60a odst. 3 školského zákona v návaznosti na nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   
Doklady předložené podle ustanovení odst. 1 písm. h) umožňují škole vytvářet podmínky při 
přijímání v případě uchazečů se zdravotním znevýhodněním, nebo jinými speciálními 
vzdělávacími potřebami, zpravidla na základě doporučení školského poradenského zařízení. 
Počítá se, že každý uchazeč se zdravotním postižením bude požadovat doporučení školského 
poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení odpovídající jeho 
znevýhodnění.    
Dokladem podle odst. 1 písm. i) se osvědčuje splnění zde uvedené podmínky stanovené 
v § 59 odst. 1 školského zákona.   
Podle ustanovení odst. 1 písm. g) je pro tyto případy u dokladů získaných v zahraničí 
potřeba doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Jde o 
případy, kdy je požadováno pro přijetí ke střednímu vzdělávání získání příslušného stupně 
vzdělání podle § 83 až 85 školského zákona.     
V ustanovení odst. 2 je stávající znění upřesněno s ohledem na možnost podat nejvýše 
2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení podle § 60a odst. 4 školského zákona. 
Upřesňuje se v této souvislosti uvádění obou možností v tiskopisech stanovených 
ministerstvem.  
Ustanovení odst. 3 se zjednodušuje a jako dosud upřesňuje předkládání dokladů zejména 
o výsledcích v soutěžích, z rekvalifikací apod. v návaznosti na kritéria přijímacího řízení 
stanovené především podle § 60d odst. 1 písm. d) školského zákona.  
V ustanovení odst. 4 se pro potvrzení klasifikace v přihlášce školou, upřesňuje, že takto 
potvrzená klasifikace má stejnou závažnost jako doklady předkládané podle věty první. Dále 
je doplněno v souladu s § 59 školského zákona, že klasifikaci potvrzuje i základní škola, 
kterou uchazeč ukončí před splněním povinné školní docházky.   
Ustanovení odst. 5 a 6 se nemění. Jako dosud vyjadřují, kdy nejpozději je nezbytné 
předložení dokladů o maturitní zkoušce nebo vyučení v případech, že je předpokladem 
přijetí získání stupně vzdělání (maturita, vyučení).   
Také ustanovení odst. 7 se nemění. Podle něj je třeba u dokladů předložených pro přijetí 
předložit i jejich úřední překlad do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském 
jazyce), a současně má jako dosud možnost ředitel školy sdělit, že je pro něj doklad 
v některém cizím jazyce dostatečný.  
Počítá se, že při stanovení kritérií přijímacího řízení ředitel školy vymezí jen takové 
doklady, které mohou získat všichni uchazeči (zajištění rovných podmínek pro přijetí). 
Např. doklady o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole 
se uplatní v případě večerní a dálkové formy vzdělávání nebo nástavbového případně 
zkráceného studia, ale ne pro přijetí do prvního ročníku denní formy vzdělávání apod. 
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K § 2 vyhlášky  
Popisuje se struktura přijímací zkoušky. Ustanovení § 2 odst. 1 a 2 jsou převzata ze stávající 
úpravy v § 3 odst. 1 a 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb. a upravena v návaznosti na změny 
přijímacího řízení zavedením jednotné zkoušky ve školském zákoně.  

K § 3 vyhlášky  
Upřesňuje se rozsah informací v pozvánce poskytovaných školou v souvislosti s konáním 
přijímací zkoušky (školní i jednotné).  
Pro stanovení termínu k odeslání pozvánky na jednotnou zkoušku jde o obdobný postup, 
jako je stanoven pro školní přijímací zkoušku v § 60c odst. 2 školského zákona s tím, že 
7 dnů pro pozvání na náhradní termín je převzato z dosavadního ustanovení § 3a odst. 3 
vyhlášky č. 671/2004 Sb.  

K § 4 vyhlášky  
Stanovují se zde podrobnosti o obsahu a formě jednotné zkoušky s tím, že se případně 
vychází z úrovně učiva specifikovaného ve standardech pro základní vzdělávání.  

K § 5 až 8 vyhlášky  
Upřesňuje se v nich postup pro zajištění jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení 
Centrem. V souladu se zmocněním v § 64, i v návaznosti § 60a odst. 6, § 60b odst. 3 a na 
poznatky z vyhlášených pokusných ověřování ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016, se 
ve vyhlášce rozpracovávají ustanovení upřesňující organizaci jednotné zkoušky. Na základě 
těchto poznatků z pokusných ověřování byly upřesňovány i změny upravující přijímací 
řízení ve školském zákoně.   

K § 9 až 10 vyhlášky  
upřesňuje postup školy a Centra, pokud jde o ochranu veřejně nepřístupných informací 
a povinnosti zachovávat mlčenlivost, na něž se podle § 60b odst. 3 školského zákona 
přiměřeně vztahují obdobná ustanovení k maturitním zkouškám podle § 80b školského 
zákona, jsou podmínky tohoto zabezpečení rozpracovány ve vyhlášce rovněž obdobně, jako 
je tomu ve vyhlášce č. 177/2009 Sb.  

K § 11 vyhlášky  
Upřesňuje se způsob vkládání údajů o ze záznamových archů jednotné zkoušky do registru 
uchazečů prostřednictvím elektronického systému Centra.  

K § 12 vyhlášky  
Upřesňuje se postup zajišťování jednotné zkoušky pro uchazeče, kteří se hlásí na 
gymnázium se sportovní přípravou (na obor s talentovou zkouškou podle § 62 školského 
zákona) a jenž se současně mohou hlásit na obory s MZ bez talentové zkoušky (mají 
možnost podat až 4 přihlášky). Přihlášky přitom mohou podat jak na obory s maturitní 
zkouškou, tak na obory s výučním listem (v různé struktuře a pořadí). Mohou ale konat 
jednotnou zkoušku podle § 62 odst. 4 a odst. 7 věta první školského zákona jen v termínech 
pro obory bez talentové zkoušky, tedy jen dvakrát podle § 60c odst. 1 školského zákona (v 
rámci zajištění rovných podmínek). Přitom se všem uchazečům hlásícím se na obory s MZ 
započítá lepší výsledek podle § 60d odst. 2 školského zákona a odesílá školám, na kterých se 
hlásil do oborů s maturitní zkouškou.  
Např. uchazeč, který nepodá v prvním kole přijímacího řízení obě přihlášky na obor 
gymnázia se sportovní přípravou podle § 62 školského zákona a následně se hlásí na obor 
vzdělání s maturitní zkouškou podle § 60a odst. 4 školského zákona, uvede v těchto 
přihláškách údaj, na které škole bude konat jednotnou zkoušku v dalším termínu (§ 62 
odst. 7 školského zákona). Současně i pro tyto uchazeče platí, že stejný termín pro konání 
přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení 
náhradního termínu konání zkoušky podle § 60c odst. 3 školského zákona.  
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K § 13 vyhlášky  
Přejímají se dosavadní ustanovení § 3a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb. pro další kola 
přijímacího řízení a doplňují se ustanovení upřesňující, v souladu s dosavadní praxí, 
vyplňování přihlášek podávaných v dalších kolech přijímacího řízení (kde počet podaných 
přihlášek není omezen) - v přihlášce se uvádí jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Ve 
zveřejněném tiskopise (stanoveném pro všechna kola přijímacího řízení) se místo pro 
druhou školu a obor vzdělání nevyplňuje.   

K § 14 vyhlášky  
Přejímá se dosavadní ustanovení § 3b vyhlášky č. 671/2004 Sb., o zajištění podmínek 
uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami a je v něm doplněno, že bude upravena 
Centrem dokumentace jednotné zkoušky pro tyto uchazeče. Pro ně se i při přijímání ke 
vzdělávání postupuje v souladu zejména s § 16 až 16b školského zákona (ve znění zákona 
č. 82/2015 Sb.). Na jejich základě pro ně školské poradenské zařízení vymezí ve zprávě 
skutečnosti podstatné pro uplatnění definovaných podpůrných opatření, jenž jsou stanovena 
vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 
Uplatňování takto stanovených podpůrných opatření je jako dosud v kompetenci ředitele 
školy, a tato podpůrná opatření jsou jím zajišťována v souladu se zásadou rovnosti 
přístupu všech uchazečů ke vzdělávání podle § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona.  

K § 15 vyhlášky  
V návaznosti na požadavky ze škol se doplňuje zejména možnost prodloužení přijímací 
zkoušky z českého jazyka pro cizince obdobně jako u maturitní zkoušky. Dále se doplňuje 
ustanovení pro postup při prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka podle § 20  
odst. 4 školského zákona.  

K § 16 vyhlášky  
Přejímá dosavadní ustanovení § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které pojednávají 
o informování uchazečů a jejich rodičů o přijímacím řízení a jeho výsledku ve všech kolech 
přijímacího řízení v souladu s praxí ve školách, jež předchází požadavku jednotlivců 
informovat je na základě jejich žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje se tak snížení nároků na 
administrativu s poskytování informací o přijímacím řízení ve školách. Nejedná se zde 
o vyhlášení seznamu přijatých uchazečů pro první kolo přijímacího řízení podle § 60e 
odst. 2 školského zákona.  

K § 17 vyhlášky  
Přejímá se dosavadní ustanovení § 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které upřesňuje postup školy 
při odvolacím řízení (povinnost stanovit místa pro odvolání a postoupit kritéria přijímacího 
řízení odvolacímu orgánu). 

K § 18 vyhlášky  
Přejímá a upřesňuje se dosavadní ustanovení § 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb., které vymezuje 
podrobnosti k postupu při evidenci a vydávání zápisových lístků, nově v souladu s § 60g 
školského zákona.  

K § 19 vyhlášky  
Přejímá se dosavadní ustanovení § 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které stanoví, že se pro 
přijímání do vyššího ročníku uplatňují k přihlášce doklady o předcházejícím vzdělání.  

K § 20 vyhlášky  
Přejímá a upřesňuje se dosavadní ustanovení § 7 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které vymezuje, 
že se vyhláška vztahuje i na přijímání v konzervatoři.  

K § 21 vyhlášky  
Obsahuje zrušovací ustanovení, kterými se zrušuje vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se 
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stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 
a vyhlášky, kterými byla vyhláška č. 671/2004 Sb. změněna.  

K § 22 vyhlášky  
Účinnost vyhlášky je navržena dnem 1. září 2016 v souladu s účinnosti dotčených 
ustanovení pro přijímací řízení ve školském zákoně. Důvodem je potřeba zveřejnit navržené 
změny ve Sbírce zákonů před informováním rodičů o přijímacím řízení ve školním roce 
2015/2016 a s ohledem k zahájení přijímacího řízení. Povinností středních škol pro obory 
vzdělání s talentovou zkouškou je vyhlásit přijímací řízení nejpozději do konce října 2016. 

K příloze vyhlášky  
Přejímá se stávající tiskopis zápisového lístku, uvedený v Příloze vyhlášky č. 671/2004 Sb. 
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