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III.  
 

ODŮVODNĚNÍ  
 

I. Obecná část 
 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ponechal 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 (schválena zákonem č. 178/2016 Sb.) 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. 
Jednalo se většinou o zkoušku českého jazyka a literatury a z matematiky, popř. ze všeobecně 
studijních předpokladů). Tato praxe zůstala zachována v následujícím období při přijímání do oborů 
vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou, ale změnila se zavedením povinné jednotné přijímací 
zkoušky (dále jen „jednotná zkouška“) u oborů ukončených maturitní zkouškou.  

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání, které je veřejnou službou podle § 2 odst. 3 školského 
zákona, je současně správním řízením a vztahuje se na něj 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 k zákonu č. 178/2016 Sb. 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. Na základě žádosti Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy byla také udělena výjimka z předkládání této zprávy. 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 od 1. září 2016, se mění dosavadní stav přijímacího řízení 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). Pro zajištění jednotné zkoušky bylo také rozšířeno 
zmocnění pro vydání prováděcího předpisu zejména v § 64 školského zákona. Podle této novely 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 
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vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 671/2004 Sb.“).  

 
 

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. Byla převzata některá ustanovení z rušené vyhlášky 
č. 671/2004 Sb. a nezbytnou úpravu, která zohledňuje především změny v novelizovaných 
ustanoveních § 60 až 64 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 
č. 671/2004 Sb. by šlo již o její šestou změnu), navrhuje se vydání nové vyhlášky, která nahrazuje 
stávající vyhlášku č. 671/2004 Sb.  
 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Na problematiku přijímacího řízení na střední školy se předpisy Evropské unie, judikatura soudních 
orgánů EU a obecné právní zásady práva Evropské unie nevztahují. Ochrana osobních údajů 
zpracovávaných v souladu s novelou školského zákona, se kterou je dávána navrhovaná vyhláška 
do souladu, se dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, která bude s účinností od 24. května 2018 nahrazena nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  
 

d) Zhodnocení platného právního stavu 
Stávající vyhláška č. 671/2004 Sb. neumožňuje zajistit přijímací řízení v souladu s právní úpravou 
přijatou novelou školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.). Je proto nezbytné prováděcí předpis 
pro přijímání uchazečů o vzdělávání na středních školách dát do souladu s platným zněním 
školského zákona. 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 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 

S návrhem vyhlášky samotné nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu ani jiné 
dopady. Určité zatížení státního rozpočtu v podobě vývoje a distribuce jednotných testů bylo totiž 
vyvoláno již zmiňovanou novelou školského zákona. 

 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů 
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Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. 
 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona, se kterou je dávána 
navrhovaná vyhláška do souladu. Rozsah osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s jednotnou 
přijímací zkouškou zůstává v mezích hmotné úpravy stanovené podle školského zákona.  

 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 

j) Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou školského zákona. 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. 

 
 

II. Zvláštní část 
 

K § 1 vyhlášky  
Charakterizuje strukturu dokladů přikládaných k přihlášce. Přitom ze stávající vyhlášky 
č. 671/2004 Sb. jsou převzata ustanovení § 1 odst. 1, 3, 5, 5a a 7 (s výjimkou ustanovení § 1 
odst. 1 písm. h), které převzato nebylo). Podle ustanovení odst. 1 písm. a) až f) navržené 
vyhlášky 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 kritérii přijímacího řízení vyhlášenými ředitelem školy. 
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. j) je pro některé případy u dokladů získaných v zahraničí 
potřeba doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
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zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Jde o 
případy, kdy je požadováno pro přijetí ke střednímu vzdělávání získání příslušného stupně 
vzdělání.   
V ustanovení odst. 2 se pro potvrzení klasifikace v přihlášce školou osvědčuje, že takto 
potvrzená klasifikace, i kulatým razítkem, 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, 
nebo když ji ukončil dříve.  
Ustanovení odst. 3 umožňuje doložit některé doklady, které uchazeč nemusí mít k datu 
podání přihlášky, až  dnem, kdy se stane žákem školy. 
Ustanovení odst. 4 jako dosud vyjadřuje, kdy nejpozději je nezbytné předložení dokladů 
o maturitní zkoušce nebo vyučení v případech, že aby se uchazeč mohl stát žákem školy je 
pro přijetí zákonným předpokladem získání stupně vzdělání (maturita, vyučení) podle § 61 
školského zákona.  
Ustanovení odst. 5 se zjednodušuje, a jako dosud umožňuje 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. 
Také ustanovení odst. 6 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. 
V ustanovení odst. 7 je stávající znění, s ohledem na možnost podat nejvýše 2 přihlášky 
v prvním kole přijímacího řízení podle § 60a odst. 4 školského zákona, upřesněno.  Pokud 
uchazeč v přihlášce uvádí 2 školy, na každé se hlásí do jednoho oboru vzdělání. Přitom na 
základě § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., má 
možnost se hlásit i do různých zaměření oboru vzdělání (podle školního vzdělávacího 
programu). Pokud podává uchazeč např. obě přihlášky na jednu školu, může se hlásit do 2 
oborů vzdělání, ale i do jednoho oboru vzdělání a odlišných zaměření (podle školního 
vzdělávacího programu, který se uvádí podle názvu schváleného ředitelem školy). Název a 
kód oboru vzdělání se uvádí v souladu s nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Počítá se, že při stanovení kritérií přijímacího řízení ředitel školy vymezí jen taková kritéria, 
které mohou příslušnými doklady doložit všichni uchazeči (zajištění rovných podmínek pro 
přijetí), i uchazeči sociálně znevýhodnění. Jde např. o 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.  

 

K § 2 vyhlášky  
Upřesňuje rozsah informací v pozvánce zasílané školou v souvislosti s konáním přijímací 
zkoušky (školní i jednotné), pokud tak nestanoví školský zákon. Přitom součástí informací 
mohou být i další informace, např. o možnosti nahlížení do spisu, úředních hodinách apod. 
vedoucích ke snížení rozsahu údajů, které jinak poskytuje škola na základě individuálních 
dotazů uchazečů.  
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 
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vyhlášky č. 671/2004 Sb.  Jednotně je upravena pozvánka ke konání přijímací nebo 
talentové zkoušky v náhradním termínu. 

K § 3 vyhlášky  
Upřesňují se některé náležitosti organizačního zajištění školní přijímací zkoušky. Přebírá se 
ze stávající úpravy ustanovení v § 3 odst. 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v návaznosti na 
změny přijímacího řízení zavedením jednotné zkoušky ve školském zákoně). K tomu platí, 
že přijímací zkouška, která se skládá z jednotné zkoušky a školní přijímací zkoušky, má 
definován obsah, formu i organizaci jejich částí v § 60b s §60c školského zákona. Dále platí, 
že jednotná zkouška se koná ve stanovených oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou, školní přijímací zkouška jen pokud o jejím konání rozhodne ředitel školy, a to i 
v oborech vzdělání, kde se koná jednotná zkouška. Jako dosud se může konat ve středních 
školách v oborech vzdělání s talentovou zkouškou.   

K § 4 vyhlášky  
Stanovují se zde podrobnosti o formě, obsahu a rozsahu jednotné zkoušky. 

K § 5 až 7 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. Pořadí škol a oborů, případně odborných zaměření podle 
školního vzdělávacího programu, uvedených v přihlášce stanoví první a druhý termín konání 
jednotné zkoušky podle § 60c odst. 1 školského zákona. Při uzpůsobení podmínek při 
přijímacím řízení ve škole se zejména vychází z kategorie a skupiny pro uzpůsobení 
podmínek v doporučení školského poradenského zařízení obdobně, jako při ukončování 
vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou.  

K § 8 a 9 vyhlášky  
Upřesňuje se postup školy a Centra, pokud jde o ochranu veřejně nepřístupných informací 
a povinnosti zachovávat mlčenlivost, i postup při řešení incidentů, 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. s ohledem na rozsah zmocnění 
v § 64 školského zákona. 

K § 10 vyhlášky  
Upřesňuje se způsob vkládání údajů o ze záznamových archů jednotné zkoušky do registru 
uchazečů prostřednictvím elektronického systému Centra.  

K § 11 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 zároveň mohou hlásit na obory s MZ bez talentové zkoušky podle § 60a 
školského zákona (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 tak konat jednotnou zkoušku na základě § 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 
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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. 

K § 12 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 § 13 vyhlášky  
Přejímá se dosavadní ustanovení § 3b vyhlášky č. 671/2004 Sb., o zajištění podmínek 
uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami a je v něm doplněno, jak bude Centrem 
umožněno upravit dokumentaci jednotné zkoušky pro tyto uchazeče ve školách. Pro ně se 
i při přijímání ke vzdělávání postupuje v souladu zejména s § 16 až 16b školského zákona.  
Na jejich základě pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami školské poradenské 
zařízení vymezí ve svém doporučení skutečnosti podstatné pro uplatnění definovaných 
podpůrných opatření, jenž jsou stanovena vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přitom podrobnosti pro stanovení 
podpůrných opatření pro přijímání ke střednímu vzdělávání jsou s v Příloze č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. Uplatňování takto stanovených podpůrných opatření je jako dosud 
v kompetenci ředitele školy. Tato podpůrná opatření se uplatňují v souladu se zásadou 
rovnosti přístupu všech uchazečů ke vzdělávání podle § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona. 
  
Odstavec 5 míří na cizince, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a kteří 
požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury v souladu s ust. § 20 
odst. 4 školského zákona. Dále se rovněž týká těch uchazečů, kteří nekonají zkoušku 
s českého jazyka a literatury na základě doporučení školského poradenského zařízení, 
zejména se tak jedná o neslyšící uchazeče, u nichž je český jazyk vyučován jako jazyk cizí. 
Protože tito uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, je třeba 
tuto část jednotné zkoušky nahradit jiným způsobem. Způsob hodnocení výsledku 
přijímacího řízení tak řeší § 14. 

K § 14 vyhlášky 
 Osoba uvedená v § 13 odst. 5 je přijata ke vzdělávání, pokud na základě redukovaného 

hodnocení splňuje podmínky pro přijetí. Redukované hodnocení znamená, že součástí 
jednotné zkoušky není test z českého jazyka a literatury. 

K § 15 vyhlášky  
Přejímá dosavadní ustanovení § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které pojednávají 
o informování uchazečů a jejich rodičů o přijímacím řízení a jeho výsledku v jednotlivých 
kolech přijímacího řízení v souladu s dosavadní praxí ve školách. Zveřejnění těchto 
informací předchází požadavku jednotlivců, kteří mají právo se jich domáhat na základě 
žádostí uplatněných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Umožňuje se tak snížení nároků na administrativu s 
poskytováním informací o přijímacím řízení ve školách. Nejedná se zde o vyhlášení 
seznamu přijatých uchazečů např. pro první kolo přijímacího řízení podle § 60e odst. 2 
školského zákona.  

K § 16 vyhlášky  
Přejímá se dosavadní ustanovení § 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., které upřesňuje postup školy 
při odvolacím řízení (stanovení míst pro odvolání a postoupit kritéria přijímacího řízení 
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odvolacímu orgánu). Pro vykonatelnost práva na odvolání musí být stanoven konkrétní 
počet míst.  

K § 17 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 § 18 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 
obdobně jako při přijímání do prvního ročníku.  

K § 19 vyhlášky  
Doplňuje se nový § 19, který obsahuje přechodné ustanovení, umožňující využít tiskopisy 
zakoupených zápisových lístků po dobu následujícího školního roku. 

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, které není střední školou podle § 7 
odst. 3 školského zákona, ale vztahují se na ni ustanovení podle § 62 školského zákona.  

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

K § 22 vyhlášky  
Účinnost vyhlášky je navržena dnem 15. říjnu 2016 (bude upřesněna v souvislosti 
s průběhem legislativních prací). Důvodem je potřeba zveřejnit navržené změny ve Sbírce 
zákonů před informováním rodičů o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 
a s ohledem na nezbytnost včasného zveřejnění postupu středních škol pro obory vzdělání 
s talentovou zkouškou nejpozději do konce října 2016. 

K příloze vyhlášky  
Přejímá se stávající tiskopis zápisového lístku, uvedený v příloze vyhlášky č. 671/2004 Sb. 
s formální úpravou podle meziresortního připomínkového řízení.  
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