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IV. 

 

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení  
k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 

Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 ČNB - - Bez připomínek  - 

1 MD - - Neuplatňuji žádné připomínky - 

1 MF 
01 

Návrh vyhlášky 
K úvodní větě vy-

hlášky 

Připomínka 
Obecně 

V úvodní větě vložit číslo novelizovaného zákona 
„č. 178/2016 Sb.“. 

Akceptováno 
 

1 MF 
02 

K § 01  
Návrh vyhlášky 

 

Připomínka 
Obecně 

V § 1 v odstavci 1 v úvodní větě vložit na konci věty čárku. Akceptováno 

1 MF 
03 

K § 01 odst. 1 písm. 
a, b) a d) a 

k § 1 odst. 2  
Návrh vyhlášky 

 

Připomínka 
Obecně 

V § 1 v odstavci 1 písm. a), b) a d) a v odstavci 2 vyjádřit slovo 
„dvou“ a „dvě“ číslovkou „2“. Stejná připomínka platí i pro § 6 
odst. 4 a § 7 odst. 5. 

Akceptováno, vysvětleno 
v § 1 odst. 2 jde o číslovku druhovou, která se uvádí slovně podle 
č. 43 odst. 1 LPV. 

1 MF 
04 

k § 04 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

 

Připomínka 
Obecně 

V § 4 odstavci 2 nelze zavést legislativní zkratku složenou z velkých 
písmen (viz Čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády ČR). Tato 
připomínka se týká i následujících ustanovení, kde je legislativní 
zkratka „RVP ZV“ použita. 

Akceptováno  

1 MF 
05 

K § 04 odst. 3 písm. 
b) 

Návrh vyhlášky 
 

Připomínka 
Obecně 

V § 4 odstavci 3 písm. b) není zcela srozumitelné, co se myslí textem 
„pod bodem c)“. 

Vysvětleno 

Formulace užita na základě pokusného ověřování jednotné zkoušky, 
při kterém byl poměrný rozsah ověřen. 

Přijímací zkouška pro přijetí do šestiletých oborů vzdělání vychází z  
rozsahu učiva dohodnutého, a v pokusném ověřování upřesněného 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 MF 
06 

K § 07 odst. 3 písm. d  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 6) 

Připomínka 
Obecně 

V § 7 odstavci 3 písm. d) doporučujeme specifikovat „další po-
mocné materiály“. Tyto informace nejsou k dispozici ani ve 
Zvláštní části Odůvodnění. 

Vysvětleno. 

Jde o materiály, jejichž rozsah předává Centrum škole pro konání 
jednotné zkoušky a jejichž upřesnění není ve vyhlášce potřebné. 
Vychází se z poznatků získaných v pokusném ověřování.  

1 MF 
07 

k § 08 odst. 2  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7 odst. 1)  

Připomínka 
Obecně 

V § 8 odstavci 2 vyjádřit slovo „odstavce“ zkratkou „odst.“. Akceptováno 

1 MF 
08 

k § 09 odst. 1  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 8) 

Připomínka 
Obecně 

V § 9 odstavci 1 vložit na konci věty tečku. Akceptováno 

1 MF 
09 

k § 13 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 12) 

Připomínka 
Obecně 

V § 13 odstavci 1 vložit na konci věty tečku. Akceptováno 
 

1 MF 
10 

k § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Připomínka 
Obecně 

V § 15 odstavci 1 vyjádřit slovo „čtyři“ číslovkou „4“. Akceptováno jinak 

Ustanovení vypuštěno 

1 MF 
11 

k § 18 odst. 3  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 17) 

Připomínka 
Obecně 

V § 18 odstavci 3 vložit slovo „s“ před text „§ 60g školského zá-
kona“. 

Akceptováno 

1 MF 
12 

k § 22  
Návrh vyhlášky 

 

Připomínka 
Obecně 

V § 22 odstavci vložit na konci věty tečku. Akceptováno  

 

1 MK 
01 

Návrh vyhlášky 
K nadpisu vyhlášky 

Připomínka  Dáváme předkladateli k úvaze, zda nevyužít toho, že je předpis přijí-
mán nově, a neupravit nadpis vyhlášky tak, aby odpovídal čl. 33 odst. 
1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Takové označení by pak 
mohlo znít například: „vyhláška o podrobnostech organizace přijíma-
cího řízení ke vzdělávání na středních školách“. 

Vysvětleno 

Ponechán nadpis z důvodu orientace veřejnosti v návaznosti na před-
cházející předpis.  

1 MK 
02 

Návrh vyhlášky 
K úvodní větě vy-

hlášky  
předkládací zprávě a 

odůvodnění 

Připomínka  Pouze si dovolujeme upozornit, že novela školského zákona, kterou 
se mění ustanovení věnující se přijímacímu řízení, již byla uveřejněna 
ve Sbírce zákonů (částka 68), a to pod číslem 178/2016 Sb., takže 
bude v tomto směru nutné poupravit znění dotčených součástí materi-
álu. 

Akceptováno  
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 MK 
03 

K § 04 odst. 3 písm. 
b) 

Návrh vyhlášky 
 

Připomínka  Není zřejmé, na jaký „bod c) vzdělávacího obsahu“ je zde odkazová-
no, a tedy od čeho se má odvíjet tvorba testů jednotné zkoušky pro 
šestileté obory vzdělání. 

Vysvětleno 

Formulace užita na základě pokusného ověřování jednotné zkoušky, 
při kterém byl poměrný rozsah ověřen. 

Přijímací zkouška pro přijetí do šestiletých oborů vzdělání vychází z  
rozsahu učiva dohodnutého, a v pokusném ověřování upřesněného 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

1 MK 
04 

K § 19 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 18) 

Připomínka  Navrhujeme revidovat znění tohoto ustanovení, neboť odkazuje na § 
1 odst. 2, který ale výčet dokladů neobsahuje. Nejspíše se mělo jednat 
o § 1 odst. 3. 

Akceptováno  
 

1 MK 
05 

Odůvodnění 
Zvláštní část 
zvláštní část  

k § 01  

Připomínka  Druhá věta uvádí, že „ustanovení § 1 odst. 1, 3, 5, 5a a 7 je převzato 
s případnou úpravou ze stávající úpravy“. Tak, jak je věta napsána, 
evokuje dojem toho, že se jedná o ustanovení nově navrhované vy-
hlášky, a že jde o § 1 a jeho jednotlivé odstavce. Podle všeho se ale 
jedná o výčet ustanovení stávající vyhlášky, která byla s určitými 
změnami převzata do nové právní úpravy, přičemž ne všechna zapra-
covaná ustanovení se promítají do znění nového § 1. Doporučujeme 
proto tuto větu prověřit a opravit tak, aby odpovídala realitě a vztaho-
vala se k § 1 nové vyhlášky.  

Akceptováno  
 

1 MMR - - Bez připomínek  - 

1 MO - - Bez připomínek  - 

1 MPO 
01 

K § 13 
Návrh vyhlášky  
(nově v § 12) 

Připomínka  Upozorňujeme, že skupinový nadpis se používá pro skupinu nejméně 
2 po sobě jdoucích paragrafů. Z uvedeného důvodu doporučujeme 
nadpis „Další kola přijímacího řízení“ uvést pod označení § 13.  

Akceptováno  

 

1 MPO 
02 

Příloha  
Návrh vyhlášky  

 

Připomínka V souladu s čl. 35 Legislativních pravidel vlády doporučujeme dopl-
nit nadpis přílohy k právnímu předpisu. 

Akceptováno 

1 MPO 
03 

Předkládací zpráva 
 

Připomínka  Ve 2. odstavci Předkládací zprávy předkladatel uvádí, že návrh vy-
hlášky je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na 
rok 2016. Všechny návrhy vyhlášek jsou však uváděny v Plánu pří-
pravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016. Doporu-
čujeme tuto nepřesnost opravit 

Akceptováno  

1 MPO Návrh vyhlášky  Připomínka  Doporučujeme odstranit formální chybu v názvu dokumentu na obál- Akceptováno  
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

04 obálka ce – vypustit slovo „ateriálu“. 

1 MPSV 
01 

k § 02 
Návrh vyhlášky  

obecně 
 (nově § 3) 

Zásadní  
připomínka 

K jednotlivým ustanovením 

Navrhované znění vyhlášky požadujeme doplnit o úpravu týkající 
školní přijímací zkoušky a jednotných kritérií přijímání do oboru 
vzdělávání, která stanoví ředitel školy.  

V souladu s § 60 odst. 3 školského zákona, ve znění zákona 
č. 178/2016 Sb., může ředitel školy stanovit pro přijímací řízení 

a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijíma-
cího řízení dva termíny konání zkoušky, 

b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro 
přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího 
programu. 

Podle § 60 odst. 4 školského zákona je pak ředitel školy povinen 
zveřejnit informace o těchto skutečnostech způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 31. ledna pro první kolo přijímacího řízení a pro 
další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího 
řízení. 

Požadujeme vyhláškou blíže upravit rozsah informací o skuteč-
nostech uvedených v § 60 odst. 3 školského zákona, které je ředitel 
školy povinen zveřejňovat ve stanovených termínech. Vedle stano-
vení konkrétních termínů konání školní přijímací zkoušky a předpo-
kládaného počtu přijímaných uchazečů by měl ředitel školy zveřejnit 
rovněž obsah (skladbu) školní přijímací zkoušky, její formu, délku 
trvání, kritéria hodnocení školní přijímací zkoušky a případně též 
další podrobnosti o průběhu a organizaci školní přijímací zkoušky. 
Dále by měl ředitel školy stanovit a zveřejnit rovněž požadované 
znalosti a vědomosti a eventuálně další schopnosti a dovednosti 
uchazeče, které budou v rámci školní přijímací zkoušky ověřovány a 
hodnoceny. Všechny tyto informace jsou zásadní pro rozhodnutí 
uchazeče a jeho zákonného zástupce o podání přihlášky do přijímací-
ho řízení a následně též pro přípravu na přijímací řízení. 

Navrhované doplnění prováděcí vyhlášky je v souladu se zmocňova-
cím ustanovením § 64 školského zákona, podle kterého Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpi-
sem kromě jiného další bližší podmínky organizace, náležitostí a 

Akceptováno a vysvětleno 

Doplněno částečně v § 2 a § 3. 

Podrobnosti o školní přijímací zkoušce, pokud o jejím konání ředitel 
školy rozhodne, jsou nově upřesněny v § 3 s tím, že jde o úpravu 
doplňující její definování zejména v § 60, § 60b a § 60c školského 
zákona, kde je i ředitel školy zmocněn stanovit její obsah a formu 
(§ 60b odst. 6 školského zákona). V rámci vyhlášených informací o 
přijímacím řízení vyhlašuje i předpokládaný počet přijímaných ucha-
zečů a kritéria přijímacího řízení.   

K tomu platí, že pojem přijímací zkouška zahrnuje jak jednotnou 
přijímací zkoušku, tak školní přijímací zkoušku (podle § 60b a § 60c 
školského zákona. Pokud jde o školní přijímací zkoušku, vztahují se 
na ni zejména ustanovení § 60, § 60b a § 60c školského zákona, kde 
je ředitel školy zmocněn stanovit její obsah a formu (§ 60b odst. 6 
školského zákona).  
Podle § 60b odst. 1 školského zákona obsahu školní přijímací zkouš-
ky je dán RVP ZV a nelze vyhláškou pravomoc ředitele omezit. 
Uchazeči se mají na tento obsah připravovat v základní škole. 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

průběhu přijímacího řízení. Úprava vyhlášky by se proto neměla 
soustředit pouze na stanovení formy, obsahu, rozsahu, průběhu a 
délky jednotné přijímací zkoušky, ale měla by adresátům normy 
zajistit také získání potřebných informací o organizaci a průběhu 
školní přijímací zkoušky. 

1 MPSV 
02 

Odůvodnění  
Zvláštní část 

k § 12  
návrhu vyhlášky 

(nově k § 11) 

Doporučující  
připomínka  

Doporučujeme doplnit odůvodnění k § 12 návrhu vyhlášky, a to pro-
to, neboť z jeho navrhovaného znění není zřejmé, z jakého důvodu 
jsou gymnázia se sportovním zaměřením (s talentovou zkouškou) 
jako jediná vyčleněna ze škol s talentovými zkouškami. 

Vysvětleno 

Jde výklad § 62 školského zákona, a na jeho základě o zajištění po-
stupu podle § 62 odst. 4 školského zákona. Tato skutečnost je ve 
zvláštní části odůvodnění k § 11 uvedena. 

1 MPSV 
03 

K § 01 odst. 4  
poslední věta 

Návrh vyhlášky  
(nově odst. 2) 

Doporučující  
připomínka  

Doporučujeme slova „kulatým razítkem“ nahradit slovy „otiskem 
kulatého razítka“ 

Akceptováno  

1 MPSV 
04 

k § 09 odst. 1 a k § 22 
Návrh vyhlášky  

(nově v § 8) 

Doporučující  
připomínka  

Chybí na konci věty tečka. Akceptováno  

1 MSP 
01 

Obecné  
Návrh vyhlášky 

 

Doporučující  
připomínka 

K členění návrhu vyhlášky na části 

Podle čl. 25 odst. 1 Legislativních pravidel vlády lze rozsáhlejší 
právní předpisy členit na části. S ohledem na uvedené, jakož i 
s ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky  
má jen 22 paragrafů, přičemž část druhá obsahuje pouze jedno usta-
novení, považujeme členění návrhu vyhlášky na části za nadbytečné a 
nevyhovující pravidlu uvedenému v Legislativních pravidlech vlády. 

Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme od členění návrhu 
vyhlášky na části upustit. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Považujeme za nezbytné strukturovat ustanovení vyhlášky z důvodu 
odlišení jednotlivých částí.  

1 MSP 
02 

K § 01 odst. 3 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 5) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučuje se vypustit slova „, případně další doklady“, a to pro 
jejich nadbytečnost. Skutečnost, že součástí přihlášky mohou být i 
další doklady, již z dotčeného ustanovení vyplývá použitím pojmu 
„zejména“. 

Akceptováno. 

1 MSP 
03 

K § 05 písm. a) a b) 
Návrh vyhlášky 

 

Doporučující  
připomínka 

Z dotčeného ustanovení vyplývá, že Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání v jednotné zkoušce zpracovává a vydává metodické po-
stupy související s organizací a hodnocením jednotné zkoušky a zpra-
covává závěrečnou zprávu pro MŠMT o celkových výsledcích spo-

Akceptováno. 

Ustanovení § 5 zrušeno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAE2H98UK)



6 
 

Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

lečné části jednotné zkoušky.  

Vzhledem k tomu, že výše uvedený obsah ustanovení neodpovídá 
zákonnému zmocnění § 60g odst. 4 a § 64 školského zákona, na jehož 
základě se předmětný návrh vyhlášky vydává, požadujeme v § 5 
písm. a) a b) bez náhrady vypustit. 

1 MSP 
04 

K příloze  
Návrh vyhlášky 

 

Legislativně 
technická při-

pomínka 

Doporučujeme zajistit soulad přílohy návrhu vyhlášky s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, který stanoví označení přílohy a dále 
s čl. 35 Legislativních pravidel vlády, ze kterého vyplývá, že příloha 
musí mít nadpis.  

Akceptováno  

 

1 MV 
01 

K § 05 písm. a) a b) 
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Ustanovení překračuje meze zákonného zmocnění obsaženého v § 
60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., když vymezuje úlohu 
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v jednotné zkoušce. 
Zmocňovací ustanovení materii zpracovávání a vydávání metodic-
kých postupů, zpracovávání závěrečné zprávy pro Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy o celkových výsledcích společné části 
jednotné zkoušky a zprovoznění informačního systému ve škole neu-
pravuje. Požadujeme ustanovení bez náhrady vypustit. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 5 zrušeno 

1 MV 
02 

K § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme z ustanovení, které upravuje podmínky cizincům při 
konání jednotné zkoušky, bez náhrady vypustit slova „pokud nepo-
žádal o prominutí konání této zkoušky“. Ustanovení v navrhova-
ném znění cizinci, který požádal o prominutí konání jednotné zkouš-
ky, avšak tato mu prominuta nebyla, znemožňuje požádat o prodlou-
žení doby konání přijímací zkoušky z českého jazyka a použít výkla-
dový slovník. Při prominutí konání zkoušky dle § 20 odst. 4 školské-
ho zákona není ani důvod pro postup dle ustanovení § 15 odst. 1. 

Akceptováno  

1 MV 
03 

K § 01 odst. 3 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 5) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučujeme bez náhrady pro nadbytečnost vypustit slova „, pří-
padně další doklady“. Možnost přiložit k přihlášce i další doklady 
vyplývá již z pojmu „zejména“.  

Akceptováno  

1 MV 
04 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Doporučující  
připomínka 

 Pro lepší srozumitelností textu navrhujeme slova „v náhradním ter-
mínu nejpozději 7 dnů před jejím konáním“ nahradit slovy „nejpoz-
ději 7 dnů před konání zkoušky v náhradním termínu“. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení je upraveno v návaznosti na doplnění termínu pro zasílání 
pozvánek, které nestanoví školský zákon. 

1 MV 
05 

K § 03 odst. 3 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Doporučující  
připomínka 

Navrhujeme doplnění odkazu na § 60 odst. 4 školského zákona, ne-
boť vyhláška sama, na rozdíl od stávající úpravy, již neobsahuje 
úpravu vyhlášení přijímacího řízení. 

Vysvětleno.  

Akceptován návrh na zrušení ustanovení. 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 MV 
06 

K § 08 odst. 5  
Návrh vyhlášky 

(nově v §7 odst. 4) 

Doporučující  
připomínka 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné ustanovení doplnit o in-
formaci, kde žáci naleznou povolené pomůcky, které mohou používat 
v průběhu jednotné zkoušky, a jakým způsobem je tato informace 
zveřejněna. 

Akceptováno 

1 MV 
07 

K § 13 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 12) 

Doporučující  
připomínka 

Dle předmětného ustanovení vydá uchazeči na jeho žádost v dalších 
kolech přijímací řízení tiskopis přihlášky ředitel školy, který další 
kolo vyhlásil. Pro první kolo přijímacího řízení není určeno, kdo 
tiskopis uchazeči vydává, resp. uchazeč si jej zajišťuje sám, a není 
tedy důvod, aby pro další kola byla tato povinnost stanovena řediteli 
školy. Doporučujeme ustanovení bez náhrady vypustit. 

Akceptováno  

 

1 MV 
08 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučujeme předmětné ustanovení pro nadbytečnost bez náhrady 
vypustit. Zohlednění hodnocení z jednotné zkoušky plyne přímo z 
§ 60b odst. 5 školského zákona, zajištění rovného přístupu ke vzdělá-
vání je pak jednou z hlavních zásad, na kterých je systém vzdělávání 
České republiky založen. 

Vysvětleno 

Ustanovení bylo zpřesněno. 
 

1 MV 
09 

K § 16 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Doporučující  
připomínka 

Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ doporučujeme na-
hradit slovním spojením „na internetových stránkách školy“. Dojde 
tak k přesnému vymezení místa uveřejnění na internetu (slova „způ-
sobem umožňující dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na internetu). 

Vysvětleno 

Ustanovení je převzato ze stávající vyhlášky (§ 4 odst. 1 vyhláška 
č. 671/2004 Sb.) a odpovídá způsobu, který je stanoven pro zveřejňo-
vání údajů školou podle školského zákona.  

1 MV 
10 

K § 01 odst. 6 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 4) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučujeme slovo „úspěšné“ nahradit slovem „řádné“. Vysvětleno 

V ustanovení je odlišeno úspěšné ukončení např. 5. ročníku základní 
školy dříve (po 4 letech povinné školní docházky, které umožňuje 
§ 17 odst. 3 školského zákona) od řádného ukončení 5. ročníku po 5 
letech povinné školní docházky.  

1 MV 
11 

K § 09 odst. 1,  
§ 13 odst. 1 a § 22 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 8) 

Doporučující  
připomínka  

Navrhujeme na konci textu doplnit chybějící tečku. Akceptováno  

1 MV 
12 

K § 10 odst. 4 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 9)  

Doporučující  
připomínka  

Doporučujeme slovo „nové“ bez náhrady pro zjevnou nadbytečnost 
z textu vypustit. 

Akceptováno  

1 MZD - - Bez připomínek  - 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 MZE 
01 

K § 17 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Doporučující  
připomínka 

V § 17 doporučujeme stanovit minimální počet míst, které určuje 
ředitel školy pro potřeby odvolacího řízení. 

Vysvětleno 

Správní řízení na škole nelze omezit prováděcím předpisem. Ředitel 
školy určuje počet míst na odvolání v návaznosti na specifické pod-
mínky školy a jím vyhlášeného přijímacího řízení.   
 

1 MZE 
02 

Návrh vyhlášky 
K úvodní větě vy-

hlášky 
a 

odst. 1  
předkládací zprávy 

Legislativně 
technická při-

pomínka 

Jelikož již byla novela školského zákona vyhlášena 8. června 2016  
ve Sbírce zákonů, doporučujeme v úvodní větě vyhlášky doplnit číslo 
zákona 178/2016 Sb. 

V této souvislosti také upravit odstavec 1 předkládací zprávy 

Akceptováno. 

 

1 MZE 
03 

Návrh vyhlášky 
K poznámce pod 

čarou č. 1 

Legislativně 
technická při-

pomínka 

Doporučujeme na konci textu poznámky pod čarou č. 1 doplnit slova 
„ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 

 

1 MZV K § 13 odst. 1  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 12) 

Doporučující  
připomínka 

Navrhuje se doplnit na konci věty středník a za ním doplnit text: 

„při vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení zohlední ředitel školy 
případné uchazeče, kteří povinnou školní docházku plní v zahraničí, a 
to tím, že jim umožní dostavit se k přijímací zkoušce v náhradním 
termínu v letních měsících, nejpozději do konce srpna.“. 

Odůvodnění: 

Zaměstnanci MZV jsou v rámci plnění svých pracovních povinností 
přidělováni k výkonu práce na zastupitelské úřady ČR v zahraničí. Ve 
většině případů jsou doprovázeni svými rodinnými příslušníky, včet-
ně dětí, které tak plní základní povinnou školní docházku v místě 
pobytu. Při přijímání na střední školy jsou tyto děti znevýhodněny, 
neboť v termínech vyhlašovaných pro přijímací řízení, případně vy-
plývajících přímo ze školského zákona, se ke zkouškám nemohou 
dostavit, neboť navštěvují zahraniční školu. Cílem navrhovaného 
doplnění je tedy odstranění znevýhodnění těchto dětí v přijímacím 
řízení na střední školy. 

Vysvětlení. 

Posunutím náhradního termínu přijímací zkoušky např. až na konec 
srpna by škola nemohla uzavřít dotčené (vyhlášené např. v květnu) 
kolo přijímacího řízení (náhradní termín přijímací zkoušky je jeho 
součástí) a vyhlásit kola další.  

Škole ale, pokud bude včas o takovém uchazeči informována, nic 
nebrání ponechat několik míst pro další kolo přijímacího řízení, které 
vyhlásí až např. koncem srpna. Rozhodnutí o tom pro jaký předpo-
kládaný počet přijímaných uchazečů vyhlásí první kolo přijímacího 
řízení je na řediteli školy.  

1 MŽP - - Bez připomínek  - 

1 UOOU Odůvodnění  
V obecné části I. 

Připomínka K odůvodnění 

 V obecné části I. písm. G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 

Akceptováno, doplněno v odůvodnění  

„Rozsah osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s jednotnou 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

písm. G) ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů k vyhlášce o předá-
vání statistických údajů vysokými školami je třeba stávající text 
(„Dopad změn v přijímacím řízení souvisí s přijatou novelou škol-
ského zákona, se kterou je dávána navrhovaná vyhláška do souladu“) 
doplnit na základě níže uvedeného postupu.  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (DPIA) je založeno na identifikaci 
dotčeného zpracování osobních údajů. Teprve na jeho základě lze 
provést hodnocení, které v tomto případě má obsahovat alespoň 
konstatování, zda rozsah úpravy zpracování osobních údajů zů-
stává v mezích hmotné úpravy ve školském zákoně a v mezích 
zákonného zmocnění pro MŠMT, popř. odůvodnění odchylek.  

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínku 
k osobním údajům a žádá, aby byl informován o jejím vypořádá-
ní. 

přijímací zkouškou, zůstává v mezích hmotné úpravy stanovené 
podle školského zákona.“.  

1 ÚVČR – 
KML 

 

Úvod 

 

Připomínka Z hlediska ochrany lidských práv a zákazu diskriminace vyvolává 
navržený systém přijímacích zkoušek na střední školy některé zásadní 
otázky, které by měly být předmětem hlubší diskuse, protože se dotý-
kají zásadních společenských hodnot a základních práv jedinců, jako 
je právo na vzdělání, či možnost získávat prostředky pro svoji obživu 
prací (což je bez středoškolského vzdělání v současném světě obtíž-
né). Jde především o ústřední otázku, zda má stát právo omezit pří-
stup ke středoškolskému vzdělávání určitým absolutním požadavkem 
na znalosti z daného konkrétního oboru či oborů. Vzhledem 
k rozmanitosti lidských schopností, dovedností a talentů a též potřeb 
společnosti a při přijetí východiska, že školství (a společnost) mají 
umožnit maximální rozvoj individuálních schopností každého jedin-
ce, je tato odpověď negativní. 

Pokud by ale tato odpověď měla být kladná, což předkladatel navrhu-
je, resp., z čehož vychází, pak by alespoň kritéria, která mohou do 
určité míry ztížit některým mladým lidem možnost středoškolského 
vzdělání (patrně s výjimkou vzdělání v zahraničí), měla být jasně 
stanovena zákonem (a na jeho základě) a závažnost omezení odůvod-
něna ve vztahu k jiným základním právům. Tyto požadavky však 
vyhláška nenaplňuje.  

Návrh vyhlášky nestanovuje skutečnou požadovanou úroveň znalostí 
zjišťovanou jednotnou zkouškou podle Rámcového vzdělávacího 

Připomínka byla projednána a vysvětlena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAE2H98UK)



10 
 

Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) ze vzděláva-
cího oboru Český jazyk a literatura (dále jen „český jazyk“) a ze 
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (dále jen „matemati-
ka“), jako podmínky přístupu ke středoškolskému vzdělání, ale pouze 
stanovuje, z čeho „Centrum“ při tvorbě testů „vychází“. Klíčová 
otázka zní: na jaké úrovni má tato znalost být? Co konkrétně obsahu-
je? A jak je tento požadavek odůvodněn? Má být tento standard do 
budoucna testován cestou „pokusů a omylů“, jehož obětmi budou 
konkrétní mladí lidé, jimž bude odepřeno právo na středoškolské 
vzdělání? 

Dalším klíčovým problematickým bodem je nejasný až neuchopitelný 
rozsah a obsah odchylných podmínek pro složení zkoušek k přijetí na 
střední školu u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Tento stav by zřejmě mohl vést až k diskriminačnímu jednání, kdy 
např. uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami je v důsledku 
„velkorysé“ úpravy podmínek zkoušky na základě doporučení škol-
ského poradenského zařízení na školu přijat, avšak uchazeč bez těch-
to úlev přijat není, ačkoli je jinak pro studium celkově lépe intelektu-
álně a volně vybaven. Na jedné straně asi nikdo nebude zpochybňo-
vat přítomnost asistenta u přijímacích zkoušek u uchazečů 
s omezenou možností pohybu (žadatelé na vozíčku) či použití Brail-
lova písma u nevidomých. Na druhé straně, mají být poskytnuty úle-
vy též uchazečům s lehkým mentálním postižením?  A pokud ano, 
jaké a za jakých podmínek?  

Vyhláška na tyto otázky odpovědi nedává. Ve svém důsledku tak 
může v praxi nejen negativně zasáhnout do života konkrétních mla-
dých lidí a omezit jejich možnosti vzdělávání, ale též destruovat sna-
žení MŠMT na poli inkluzivního základního vzdělávání a přispívat 
k vytvoření společnosti nerovnosti. 

Nutno také poznamenat, že realizace této vyhlášky by měla být do-
provázena také určitými doprovodnými opatřeními, které pomohou se 
žákům vyrovnat s požadavky na takto nastavené příjímací řízení. 
Také v této souvislosti považujeme za nutné upozornit na fakt, že 
může dojít ke zvýšení počtu nezaměstnaných v rizikové věkové sku-
pině.  

Z uvedených důvodů by měl být návrh předkladatelem stažen a 
po odborné i širší společenské diskusi přepracován 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 ÚVČR – 
KML 

01 

K § 04  
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Návrh vyhlášky nestanovuje skutečnou požadovanou úroveň znalostí 
zjišťovanou jednotnou zkouškou podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) ze vzděláva-
cího oboru Český jazyk a literatura (dále jen „český jazyk“) a ze 
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (dále jen „matemati-
ka“), ale pouze stanovuje, z čeho „Centrum“ při tvorbě testů „vychá-
zí“.  

Jelikož nesložení jednotné zkoušky má za následek pro žadatele zne-
možnění středního vzdělání – a to nikoli ve vztahu ke konkrétní škole 
a konkrétnímu oboru vzdělání, ale absolutně (s výjimkou vzdělání 
v zahraničí) -  představuje tak potenciální zásadní zásah do práva na 
vzdělání. Proto by měla být tato hranice „vzdělavatelnosti“ na střední 
škole jasně stanovena alespoň podzákonnou normou (již z důvodu 
předvídatelnosti práva), a nikoli delegována na pracovníky „Centra“, 
jako jedné příspěvkové organizace MŠMT. Pokud je takové zákonné 
stanovení rozsahu znalostí z principu nemožné, mělo by to vést 
k zásadní revizi východisek navržené právní úpravy. 

Připomínka akceptována částečně, text byl upraven. 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

 

 

  

1 ÚVČR – 
KML 

02 

K § 08 odst. 3 a 5 a 
 § 15 odst. 2 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 7 odst. 2 a 4 

a 
v § 13) 

Zásadní  
připomínka 

V § 8 jsou stanoveny obecné podmínky pro příjímací zkoušky na 
střední školy včetně doby trvání jednotlivých testů či povolených 
pomůcek, které stanoví Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělá-
vání (CERMAT). § 14 následně upravuje speciální podmínky pro 
osoby se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu 
s doporučením školského poradenského zařízení. § 15 pak upravuje 
podmínky pro zkoušky cizinců, kteří v ĆR žijí méně než 4 roky, kteří 
dostávají 15 min navíc pro test z českého jazyka a možnost použití 
překladového slovníku. Obě ustanovení, tj. § 8 a § 14 a 15, by však 
měly být vzájemně lépe provázána, aby bylo jasné, že se obecná 
pravidla neuplatňují vždy, ale pouze v případě, pokud následující 
paragrafy nestanoví jinak. Rovněž se domnívám, že žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami by měl být moci prodloužen i časo-
vý limit pro konání zkoušky, pokud je to vzhledem k jeho potřebám 
nutné (podobně jako je tomu např. i u státních maturit dle § 20 odst. 6 
vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 

Požaduji proto uvedená ustanovení upravit následovně: 

§ 8 

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole 

Vysvětlení k § 7 (dříve § 8) 
Akceptováno jinak, upraveno. 

Vysvětlení k § 13 (dříve § 14).  
Akceptováno jinak, upraveno.  
Uchazečům se speciálními vzdělávacími se na základě doporučení 
školského poradenského zařízení umožňuje, v rámci podpůrných 
opatření, také prodloužit dobu zkoušky podle vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných. 
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vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

… 

(3) Test z  českého jazyka trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 
minut, pokud dále není stanoveno jinak.  

… 

(5) V průběhu jednotné zkoušky mohou žáci používat pouze povole-
né pomůcky, které stanoví Centrum, pokud dále není stanoveno 
jinak.  

… 

§ 14 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potře-
bami 

(1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potře-
bami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského 
poradenského zařízení. Ředitel školy může zejména navýšit časový 
limit pro konání zkoušky anebo umožnit využití speciálních po-
můcek pro konání zkoušky. 

1 ÚVČR - 
KOM 

Návrh odůvodnění Připomínka  Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických poky-
nech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplýva-
jících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a 
odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních 
právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje odpo-
vědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 
vzdělávacích systémů. 

I přes uvedené se v širších souvislostech návrhu dotýká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 

Akceptováno  
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

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 naří-
zení o ochraně osobních údajů).   

Připomínky a návrhy změn: 

Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné věcné připomínky. 
Do bodu C. „Zhodnocení souladu s právem EU“ odůvodnění však 
požadujeme doplnit výše uvedenou směrnici, resp. i v budoucnu 
účinné nařízení.   

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky im-
plementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.   

Formální nedostatek návrhu je nutno napravit.  

1 ÚVČR - 
RVV 

01 

Obecně  
k návrhu vyhlášky 

Zásadní  
připomínka 

Návrh vyhlášky v kombinaci se školským zákonem a se skutečností, 
že přijetí či nepřijetí ke studiu se koná v režimu správního řízení, 
neodstraňuje základní problémy, kterým jsou ředitelé v procesu při-
jímacího řízení vystaveni. Ředitel nemá možnost zrušit přijímací 
řízení v případě, že dostane takový počet přihlášek, který mu z důvo-
du „nezájmu“ neumožní obor efektivně na své škole učit. Vzhledem k 
tomu, že konečný počet přihlášek je znám v okamžiku, kdy vyprší 
zákonný termín pro podání přihlášek, nemohou si již navíc uchazeči 
převést přihlášku na jinou školu (je po termínu a ředitelé jiných škol 
ji již nesmí přijmout). Ředitel dále nemá možnost rozhodnout o tom, 
že obor neotevře pro „nezájem“ ani v případě, že sice dostal dostateč-
ný počet přihlášek (a následně v souladu s kritérii, které pro přijímací 
řízení stanovil, vydal rozhodnutí o přijetí dostatečnému počtu žáků), 
ale zápisové lístky odevzdal nedostatečný počet uchazečů – ředitel již 
správní rozhodnutí učinil a uchazeči, kteří řádně odevzdali zápisový 
lístek, mají na vzdělávání na dané škole a v daném oboru právo.  
Požadujeme uvést, jak na výše uvedené problémy bude minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovat. 

Vysvětleno 

Připomínka jde nad rámec vyhlášky.  

Návrh se týká kompetence ředitele školy při rozhodování o vyhlášení 
přijímacího řízení do oboru vzdělání na základě jeho poznatků o 
potřebách a zájmu o určitý obor vzdělání. Navrhuje se, aby 
v právních předpisech byly řešeny případy, kdy se s ohledem k ne-
přesně odhadnutým možnostem školy nepodaří (pro malý zájem o 
školu nebo obor vzdělání), nejpozději k zahájení školního roku, zís-
kat dostatečný počet žáků, a to ani při využití úpravy organizace 
vzdělávání podle školských právních předpisů.  

Ve správním řízení přitom není reálné zrušit vydané rozhodnutí o 
přijetí ke vzdělávání, pokud je vydáno v souladu s právními předpisy 
a uchazeč na jeho základě nabyl v dobré víře práv stanovených 
v rozhodnutí o přijetí. Podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů), lze jej zrušit, jen 
pokud bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.  
Řádně podle školského zákona vyhlášené a realizované přijímací 
řízení by takové vady nemělo obsahovat. Jestliže žadatel nabyl práv v 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

dobré víře ani není přípustné přezkumné řízení.  

K tomu uvádíme, že o vyhlášení přijímacího řízení do konkrétního 
oboru vzdělání rozhoduje ředitel školy. Proto musí předem zvážit, 
v rámci jemu svěřených kompetencí, všechny okolnosti související 
s přijímáním, zejména, nakolik je na základě očekávaného zájmu 
uchazečů v rámci působnosti školy reálné, že přijme dostatečný počet 
uchazečů, nejen v prvním kole přijímacího řízení, ale i v kolech dal-
ších. U málo naplňovaných oborů vzdělání je v praxi škol využíváno 
vytvoření společných tříd pro více příbuzných oborů vzdělání, pří-
padně dohody se zřizovatelem na úhradě zvýšených nákladů málopo-
četných tříd (§ 23 odst. 4 školského zákona). Tvorbě víceoborových 
tříd napomáhá specializace školy na příbuzné obory vzdělání.  

Pokud se výjimečně nepodaří, pro malý počet žáků v ročníku, zajistit 
jejich vzdělávání, i když k jejich poklesu dojde v průběhu vzdělávání 
(není jen záležitost přijímacího řízení), má podle právních předpisů 
ředitel školy možnost dohodnout se s přijatými žáky, aby přešli 
v rámci školy na jiný obor vzdělání ve škole nebo přestoupili na jinou 
školu.     

1 ÚVČR - 
RVV 

02 

K § 01 odst. 1 písm. j  
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme toto písmeno upravit. 

Odůvodnění: 

Uchazeči ze zahraničních škol v době podání přihlášky nemusí da-
ným dokladem disponovat – do ČR se dostávají v časové tísni 
a nostrifikační řízení trvá poměrně dlouho. V některých případech 
ani nemusí cizinec příslušný doklad mít (váleční uprchlíci apod.). 
Tyto případy nejsou moc časté, nicméně se dá očekávat jejich nárůst. 
Vyhláška má na tyto situace pamatovat a poskytovat ředitelům jasné 
vodítko.  

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Navrhnuto umožnit dodání dokladů nejpozději poslední pracovní den 
před zahájením vzdělávání. Dotčené ustanovení se týká uchazečů 
hlásících se do nástavbového studia a zkráceného studia. Školy mo-
hou toto studium podle školského zákona zajišťovat jen uchazečům, 
kteří získali příslušný stupeň středního vzdělání (tuto skutečnost 
uchazeč dokládá).  
 
Dotčené ustanovení se netýká přijímání do ostatních oborů vzdělání, 
kde se mohou uchazeči, i cizinci, hlásit bez dokladu o získání stupně 
vzdělání (např. se přihlásí do prvního ročníku nebo vyššího ročníku 
čtyřletého oboru vzdělání denního studia).  

O případech, kdy je vyžadováno doložení dokladu o úspěšném do-
končení oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední 
vzdělání s výučním listem podle § 83 až 85 školského zákona, bude 
v informaci o přijímacím řízení dále vysvětleno, co by měly školy 
uvádět v rozhodnutí o přijetí v souladu s § 68 správního řádu (ve 
výrokové části rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání uvedou školy pří-
slušný předpoklad, jako je v tomto případě doložení dokladu o získá-
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

ní stupně vzdělání i souvisejícího dokladu o nostrifikaci, a lhůtu ke 
splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k 
jejímu řádnému splnění.). 

1 ÚVČR - 
RVV 

03 

K § 01 odst. 3  
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 5) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme slova „, zejména doklady o výsledcích v oborových a 
jiných soutěžích nebo o publikační činnosti, případně další doklady“ 
vypustit z důvodu nadbytečnosti. 

Akceptováno. 

1 ÚVČR - 
RVV 

04 
 

K § 01 odst. 6  
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 4) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme tento odstavec upravit. 

Odůvodnění: 

V předmětném odstavci se uvádí, že vysvědčení „předloží uchazeč 
neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání při-
hlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy“, nicméně 
v praxi jej školy nevyžadují ani nekontrolují. Kontrolu ukončení 
ročníku na základní škole považujeme za nutnou, protože pokud by 
uchazeč o přijetí ke studiu předmětný ročník na základní škole úspěš-
ně neukončil, nesplnil by zákonné podmínky pro studium na střední 
škole. Vysvědčení mají školy aktivně vyžadovat sami.  

Vysvětlení: 

Vyhláška nemůže řešit nedodržování požadavku na předložení pří-
slušného vysvědčení pro přijetí v osmiletém nebo šestiletém oboru 
vzdělání stanoveného v § 61 školského zákona.  
Dotčené ustanovení tuto zákonnou povinnost upřesňuje (jde zde o 
převzetí od roku 2004 platného ustanovení z § 1 odst. 5 stávající 
vyhlášky č. 671/2004 Sb.).   
Potřeba splnění této podmínky má vyplývat z rozhodnutí o přijetí, 
aby mohlo být vydané rozhodnutí případně zrušeno (pro nesplnění 
zákonných předpokladů uchazečem).   
Potřeba splnění této podmínky má vyplývat z rozhodnutí o přijetí, 
aby mohlo být vydané rozhodnutí případně zrušeno (pro nesplnění 
zákonných předpokladů uchazečem).      

1 ÚVČR - 
RVV 

05 

K § 01 odst. 7 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 6) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme tento odstavec upravit. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u připomínky č. 2. 

Vysvětlení  
V dotčeném ustanovení jde o předložení úředního předkladu do čes-
kého jazyka u vysvědčení vydaných v cizím jazyce, aby uchazeče 
mohl ředitel školy hodnotit podle výsledků hodnocení 
z předcházejícího vzdělání (podle § 60d odst. 1 písm. a školského 
zákona, které bylo převzato z  předcházejícího vyhlášky 
č. 671/2004 Sb.).  

K tomu uvádíme, že pro přijetí uchazečů do 4, 6, a 8 letých oborů 
vzdělání střední školy se nekoná nostrifikační řízení – pro přijetí není 
podmínkou ukončení stupně vzdělávání. (s výjimkou nástavbového a 
zkráceného studia). Podmínkou je ukončená povinná školní docházka 
podle § 59 školského zákona. 

1 ÚVČR - 
RVV 

06 

K § 02 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 3) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme uvést, zda je možné, aby škola konala pouze školní při-
jímací zkoušky a neúčastnila se jednotných zkoušek. 

Vysvětlení: 

Školský zákon stanoví, kdy se koná jednotná přijímací zkouška 
v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou (povinnost konat 
jednotnou zkoušku není např. v oborech středního vzdělání 
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připomínky Připomínka Vypořádání 

s výučním listem) a kdy rozhoduje ředitel školy o školní přijímací 
zkoušce v ostatních oborech vzdělání. Tato skutečnost vyplývá z §60 
odst. 3 a 5 školského zákona. 

1 ÚVČR - 
RVV 

07 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme do odstavce doplnit požadavek, aby se součástí pozván-
ky stala i informace o termínu, který stanovil ředitel pro nahlížení do 
spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 

Odůvodnění: 

Školy v dané věci často chybují a v některých případech dokonce 
vydávají rozhodnutí, aniž by umožnily nahlédnout do spisu zákon-
ným zástupcům uchazeče. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Do odůvodnění  je doplněna informace o možnosti nahlížení do spi-
su. 
K tomu platí, že vyhláškou nelze omezit právo účastníka správního 
řízení stanovené v § 38 odst. 1 správního řádu „Účastníci a jejich 
zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhod-
nutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může 
spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.“. 

1 ÚVČR - 
RVV 

08 

K § 08 odst. 1  
Návrh vyhlášky 

(nově § 7 odst. 5) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme větu za středníkem vypustit. 

Odůvodnění: 

Z ustanovení není jasné, jak a kdy se mají námitky uplatňovat. Pří-
padné stížnosti mají být předmětem odvolacího řízení. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

K tomu informujeme, že postup je obdobný, jako u maturitní zkouš-
ky. Případnou námitku k přijímací zkoušce musí podat uchazeč bez-
prostředně po skončení testu na okolnosti, které mohly mít vliv na 
průběh jeho přijímací zkoušky.  
Ustanovením se upřesňuje postup pro zadávajícího učitele, pokud 
uchazeč uplatní námitky při písemném testu nebo bezprostředně po 
jeho konání.  
Uchazeč jinak není v průběhu přijímacího řízení v námitkách ome-
zen. Je na něm, kdy a jak je bude uplatňovat. Na správním orgánu 
pak je, aby se s nimi vypořádal v souladu s § 68 odst. 3 správního 
řádu „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnu-
tí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 
jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 
jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“. 

1 ÚVČR - 
RVV 

09 

K § 08 odst. 3  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7 odst. 2) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme, aby test z matematiky trval 60 minut, případně ponechat 
variantní řešení (60 nebo 70 minut). 

Odůvodnění: 

Část uchazečů má sice větší problém s matematikou, nicméně je zde 
prostor pro profilaci těch nejlepších, kteří i pod časovým tlakem 
zkoušku zvládli úspěšně. 

Vysvětlení. 

Doba stanovená na písemný test, konaný v jednotné přijímací zkouš-
ce, je navržena s ohledem na jednotlivé předměty a poznatky 
z pokusného ověřování.  

  

1 ÚVČR - K § 08 odst. 4  Zásadní  Požadujeme vypustit slova „testové sešity a“. Vysvětlení. 
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RVV 
10 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 7 odst. 3) 

připomínka Odůvodnění: 

V souladu s § 9 odst. 3 návrhu vyhlášky je zadání testů již v tomto 
okamžiku veřejné. Případné poznámky v těchto testových sešitech 
jsou při odvolání uchazeče zcela irelevantní a školy by tyto sešity 
stejně skartovaly. Uchazeči si navíc následně doma chtějí své postupy 
a řešení zkontrolovat, případně zkonzultovat s rodiči. Námi navrho-
vaná změna rovněž odpovídá dosavadní praxi škol. 

Testové sešity a záznamové archy jsou nezbytnými doklady ve spise 
o zpracování jednotné zkoušky uchazečem. Slouží škole jako doklad 
při případném odvolacím řízení, nebo při napadení přijímacího řízení 
žalobou u správního soudu (pro posouzení, zda bylo postupováno 
řádně). Jde o doklady o zadání jednotné zkoušky a jejího provedení 
uchazečem. Uchazeč má přitom právo požádat o kopii těchto materiá-
lů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů. 

1 ÚVČR - 
RVV 

11 

K § 12 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 11) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme doplnit větu: „Uchazeč může v daném školním roce 
konat jednotnou zkoušku maximálně dvakrát.“ 

Odůvodnění: 

Ze znění tohoto ustanovení není jasné, že uchazeč může v daném 
školním roce konat jednotnou zkoušku maximálně dvakrát (uvedení 
této skutečnosti pouze v důvodové zprávě pokládáme 
za nedostatečné). 

Vysvětlení 

Dotčená skutečnost, že uchazeč může v daném školním roce konat 
jednotnou zkoušku maximálně dvakrát, vyplývá z § 60c odst. 1 věta 
druhá školského zákona „Každý uchazeč může písemný test ze vzdě-
lávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávací-
ho oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dva-
krát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 
prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na 
přihlášce ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle 
§ 62 odst. 7 věty druhé.“. 

 

1 ÚVČR - 
RVV 

12 

K § 14 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 13) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme následující znění tohoto odstavce: „Pro uchazeče se 
speciálními vzdělávacími potřebami zkušební dokumentaci jednotné 
zkoušky vyhotovuje Centrum s ohledem na doporučení školského 
poradenského zařízení.“ 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení je upřesněno tak, že zkušební dokumentaci jednotné 
zkoušky upravuje ředitel školy ve spolupráci s Centrem s ohledem na 
doporučení školského poradenského zařízení.  
Je tak potřebné postupovat v kompetenci ředitele školy v souladu s 
§ 16 až 19 školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
které řeší i přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání.   

1 ÚVČR - 
RVV 

13 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme daný odstavec upravit. 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení nemá oporu v praxi. Formulace, že ředitel 
školy „zohlední hodnocení z jednotné zkoušky podle § 60b odst. 5 
školského zákona k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání“ 
je neurčitá a nedává ředitelům jasné vodítko, jak mají postupovat 
(kolik bodů má uchazeč dostat za zkoušku a proč). 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo zpřesněno. 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

1 ÚVČR - 
RVV 

14 

K § 16 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme kritéria přijímacího řízení zveřejnit dříve. Vysvětlení: 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna při jeho vyhlášení (§ 60 
odst. 2 až 4 a § 62 odst. 2 školského zákona). Dotčené ustanovení 
upřesňuje rozsah základních informací pro uchazeče v průběhu hod-
nocení přijímacího řízení (po přijímací zkoušce), na které mají zá-
konní zástupci a uchazeči nárok na základě zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jde 
o snížení administrativy s vyřizováním jednotlivých dotazů, zejména 
od uchazečů se sociálním znevýhodněním.   

1 ÚVČR - 
RVV 

15 

K § 17 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme za slova „spolu s odvoláním“ doplnit slova „nepřijatých 
uchazečů“. 

Vysvětlení: 

Nelze omezit vyhláškou postup školy nad rámec zákona.  
Odvolání i proti přijetí umožňuje jak § 60e odst. 3 školského zákona, 
tak § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů,  
 

1 ÚVČR - 
RVV 

16 

K příloze  
Návrh vyhlášky 
(Zápisový lístek) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme u druhého zápisu vypustit možnost zrušení zápisu. 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru nemá výše uvedená možnost oporu ve vyhlášce 
ani v zákoně. 

Vysvětlení 

Tato možnost zrušení druhého zápisu je v rozporu s výjimkami pro 
zpět vzetí zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona. Na 
jejich základě může být zrušen i druhý zápis v zápisovém lístku. 

1 ÚVČR VÚV - - Bez připomínek  - 

2 kr-jihocesky 
01 

K § 08 odst. 3  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7) 

Doporučující  
připomínka 

Jaký je důvod rozdílné délky testu z českého jazyka (60 minut) a 
matematiky (70 minut)? Navrhujeme sjednotit délku obou testů. 

Vysvětlení: 

Délka testu je stanovena na základě poznatků z pokusného ověřování 
v uplynulých dvou školních rocích.  

2 kr-jihocesky 
02 

K § 16 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Doporučující  
připomínka 

Dikce tohoto paragrafu není plně v souladu se zněním § 60e, 
odst. 1. a 2. školského zákona (školský zákon nařizuje zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů a vyhláška pořadí uchazečů podle vý-
sledků hodnocení přijímacího řízení, tzn. i nepřijatých uchazečů). 

Vysvětleno. 

Dotčené ustanovení upřesňuje rozsah základních informací při vy-
hodnocení přijímacího řízení, na které mají zákonní zástupci a ucha-
zeči nárok na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jde o snížení administra-
tivy s vyřizováním jednotlivých dotazů.  
Nelze zaměňovat se seznamem přijatých uchazečů, od jehož zveřej-
nění běží lhůta pro uplatnění zápisových lístků.  
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

2 kr-
jihomoravsky 

01 

K § 10 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 9) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhované znění § 10 vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o 
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 
upravuje řešení bezpečnostního a organizačního incidentu. Text však 
neupravuje možné řešení bezpečnostního incidentu při konání 
jednotné zkoušky v náhradním termínu a organizačního inciden-
tu při konání jednotné zkoušky v náhradním termínu. Domnívá-
me se, že by bylo vhodné takové mezní situace alespoň rámcově 
upravit, protože v případě jejich výskytu by mohla nastat bezprece-
dentní situace neupravená žádným právním předpisem. 

Vysvětleno. 

Ustanovení týkající se bezpečnostního a organizačního incidentu platí 
obecně, nerozlišuje konání jednotné zkoušky v řádném nebo náhrad-
ním termínu.  
Upřesnění k náhradnímu termínu řešeno doplněním v odstavci 2 
obdobnou úpravou, jako je v § 46a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
původně uvedený náhradní termín nahrazen pojmem jiný termín.  

2 kr-
jihomoravsky 

02 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhovaný text § 15 odst. 2 vyhlášky navrhujeme změnit takto:  
„Cizinci, kterému byla prominuta jednotná zkouška z českého jazyka 
podle § 20  
odst. 4 školského zákona, zohlední ředitel školy hodnocení z jednotné 
zkoušky podle § 60b odst. 5 školského zákona tak, aby byl  zajištěn 
rovný přístup cizince ke vzdělávání.“ Domníváme se, že původně 
navrhované znění dotčeného ustanovení nebylo formulováno srozu-
mitelně.  

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo zpřesněno. 
 

2 kr-
jihomoravsky 

03 

k § 17 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Zásadní  
připomínka 

V § 17 odst. 2 je nedůvodně pominuta zásadní povinnost postoupit 
krajskému úřadu v rámci odvolacího řízení správní spis dokumentují-
cí dosavadní řízení o žádosti přijetí žáka ke vzdělávání ve střední 
škole. S ohledem na dosavadní zkušenosti zdejšího krajského úřadu 
s dodržováním formálních podmínek správního řádu považujeme 
takové doplnění navrhovaného textu vyhlášky za zásadní. Stávající 
návrh znění textu adresáty normy svádí k úvahám o její úplnosti, 
čímž může dojít k opominutí zásadních povinností stanovených 
správním řádem 

Akceptováno  

 

2 kr-
karlovarsky 

01 

k § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Zásadní  
připomínka 

V uvedeném ustanovení se uvádí, že 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. U kritérií je 
v poznámce pod čarou odkaz na § 60 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „školský zákon“). Tento výčet kritérií přijímacího 
řízení uvedený v poznámce pod čarou dle našeho názoru není 
kompletní, neboť v něm chybí výsledky jednotné zkoušky, pokud 
je součástí přijímacího řízení (§ 60d odst. 1 písm. b) školského 

Upraveni jinak, vysvětleno. 

Pokud jde o výsledky jednotné zkoušky, nebudou moci být 
v přihlášce na přijímací zkoušku uvedeny (předpokládáme, že škol-
ní). Nebudou k dispozici i v případě, kdy by se školní přijímací 
zkoušky konala po 22. dubnu (pozvánka musí být odeslána 14 dní 
předem podle § 60c odst. 2 školského zákona. Budou tak zasílány 
před po vyhodnocení jednotné zkoušky v druhém termínu (školám je 
posílán lepší výsledek).  
Pokud jde o počet bodů za jednotlivé testy jednotné zkoušky, počítá 
se že bude v rozsahu obdobně, jako u pokusného ověřování a stejným 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

zákona). způsobem budou v rámci zajištění její organizace o tom školy infor-
mována (podzim 2016).  

2 kr-
karlovarsky 

02 

k § 12 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 11) 

Zásadní  
připomínka 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že uchazeč, který se hlásí na obor 
gymnázium se sportovní přípravou, koná na této škole jednotnou 
zkoušku. V praxi může nastat situace, kdy si žadatel podá 2 přihlášky 
do gymnázia se sportovní přípravou a další 2 přihlášky např. do „kla-
sického“ gymnázia, což mu platná právní úprava povoluje. Pro jed-
notné zkoušky jsou stanoveny dva termíny. Zmíněný žadatel by 
v rámci prvního termínu konal zkoušku na prvním ze sportovních 
gymnázií, které si vybral a v rámci druhého termínu na druhém ze 
sportovních gymnázií. Z uvedeného důvodu by se již nezúčastnil 
žádné z přijímacích jednotných zkoušek na „klasickém“ gymnáziu. 
V takovém případě nám není zcela jasné, jakým způsobem by se 
ředitel „klasického gymnázia“ dozvěděl, že uchazeč se k přijímací 
zkoušce nedostaví, a výsledky jeho přijímací zkoušky mu zpřístupní 
Centrum. 

Vysvětlení. 
Předání vypracovaných testů do registru uchazečů (základě osobních 
údajů stanovených v § 60b školského zákona) je podmínkou, pro 
zasílání lepšího výsledku jednotné přijímací zkoušky Centrum všem 
školám (až 4), na které se v prvním kole přijímacího řízení uchazeč 
přihlásil. Školy budou údaje o přihlášených uchazečích vkládat do 
registru podle § 60d odst. 2 školského zákona.  
 

2 kr-
karlovarsky 

03 

k § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Toto ustanovení umožňuje cizinci, který pobývá na území České 
republiky po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním 
zkoušky prodloužit dobu konání této zkoušky a použít překladový 
slovník. Není nám zcela jasné, na základě čeho střední školy v rámci 
přijímacího řízení posoudí dobu pobytu cizince na území České re-
publiky, když cizincům není stanovena povinnost doložit střední 
škole délku jejich pobytu na našem území. 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení vypuštěno. 

2 kr-
karlovarsky 

04 

k § 17 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Zásadní  
připomínka 

Zmíněné ustanovení stanovuje řediteli školy postoupit krajskému 
úřadu spolu s odvoláním kritéria přijímacího řízení, podle kterých 
postupoval při příjímacím řízení, případně další dokumenty důležité 
pro rozhodnutí o odvolání. Navrhovali bychom slovo „případně“ 
nahradit spojkou „a“. Aby odvolací orgán mohl v rámci přijímacího 
řízení objektivně posoudit nejen napadené rozhodnutí, ale i celé říze-
ní, které vydání rozhodnutí předcházelo, je nutné, aby měl k dispozici 
veškeré materiály.  Uvedené ustanovení v navrhovaném znění lze 
vykládat také tak, že je na vůli ředitele školy, zda další důležité do-
kumenty pro přijímací řízení odvolacímu orgánu poskytne nebo niko-
liv. 

Akceptováno jinak.  

Doplněno předložení správního spisu. 

2 kr-
kralovehradec-

K § 01 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme upřesnit znění věty za středníkem: „obě přihlášky lze 
podat také na jednu školu do dvou oborů vzdělání“. 

Akceptováno.  

Možnost podání obou přihlášek jen na jednu školu bude podrobněji 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

ky 
01 

(nově odst. 7) popsána v informaci k přijímacímu řízení na příští školní rok. 

2 kr-
kralovehradec-

ky 
02 

K § 01 odst. 5 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 3) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme vypustit následující (viz přeškrtnuté): Závěrečné 
vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, 
pokud se uchazeč hlásí          do nástavbového studia nebo do zkráce-
ného studia pro získání středního vzdělání         s výučním listem, 
nebo maturitní vysvědčení, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového 
studia nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s matu-
ritní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, nejpoz-
ději do dne, kdy se stane žákem školy. 

Odůvodnění:  
Předložení maturitního vysvědčení je podmínkou pouze pro zahájení 
zkráceného studia, nikoliv nástavbového. 

Akceptováno  

2 kr-
kralovehradec-

ky 
03 

K § 13 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 12) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme tento odstavec vypustit.  

Odůvodnění: 

Pro první kolo přijímacího řízení si uchazeči zajišťují přihlášky sami, 
nevidíme proto důvod, aby pro další kola přijímacího řízení vydával 
ředitel školy, který další kolo vyhlásil. 

Akceptováno. 

 

2 kr-
kralovehradec-

ky 
04 

K § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme vypustit následující (viz přeškrtnuté): Cizinci, který 
pobývá na území České republiky po dobu kratší než čtyři roky bez-
prostředně před konáním přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud 
nepožádal o prominutí konání této zkoušky,             se  na jeho žá-
dost prodlužuje doba konání přijímací zkoušky z českého jazyka o 15 
minut a umožňuje se mu použít překladový slovník. 

Odůvodnění: 

Přeškrtnutý text považujeme za nadbytečný a matoucí. Pokud je 
uchazeči přijímací zkouška prominuta v souladu s § 20 odst. 4 škol-
ského zákona, nebude již logicky žádat o prodloužení doby. Krom 
toho ustanovení je nepřesné, neboť není vyloučeno, že některý 
z uchazečů požádá o prominutí konání zkoušky, aniž by na něj měl 
nárok, přičemž automaticky už by nemohla být dle výše uvedeného 
ustanovení prodloužena doba konání zkoušky. 

Akceptováno 

2 kr-
kralovehradec-

K § 17 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme následující znění: Ředitel školy postoupí krajskému 
úřadu spolu s odvoláním a správním spisem také kritéria přijímacího 

Akceptováno částečně. 
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Připomínko-
vé místo Článek Relevance 

připomínky Připomínka Vypořádání 

ky 
05 

(nově v § 16) řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další 
dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání, které nejsou součástí 
správního spisu. 

Odůvodnění: 

První část věty byla sice přejatá z dosavadního znění vyhlášky, 
nicméně považujeme za vhodné výše uvedené upřesnění, aby někteří 
ředitelé nenabyli dojmu, že nemusí na krajský úřad zasílat správní 
spis. Nově navrhovaný dovětek o dalších důležitých dokumentech 
v původně navrženém znění by tento dojem ředitelů ještě podporoval.  

Odstavec 2 zní: „Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s 
odvoláním a správním spisem také kritéria přijímacího řízení, podle 
kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty 
důležité pro rozhodnutí o odvolání.“ 
 

 

2 kr-
kralovehradec-

ky 
06 

k § 18  
Návrh vyhlášky 

(nebo ve vzorovém 
tiskopise)  

(nově v § 17) 

Doporučující  
připomínka 

Vzhledem k tomu, že v praxi se názory rozcházejí, navrhujeme ve 
vyhlášce výslovně uvést, jaké razítko má být použito ředitelem střed-
ní školy na zápisovém lístku při jeho přejímání (příp. rušení zápisu) a 
to buď přímo v ustanovení § 18, nebo ve vzorovém tiskopise.  

Akceptováno. 

Doplněno v tiskopise. 

2 kr-liberecky 
01 

K § 03 odst. 3 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Zásadní  
připomínka 

Pozvánka k přijímací zkoušce 

(3) Oznámení o konání společného přijímacího řízení do více oborů 
vzdělání na jedné škole zveřejní ředitel školy spolu s vyhlášením 
přijímacího řízení. 

O společném přijímacím řízení je krátká zmínka pouze v jedné větě 
vyhlášky (viz výše), nikde jinde ve vyhlášce, tím méně v zákoně již 
není podrobnější rozpracování tohoto způsobu přijímacího řízení. 
V praxi se pak setkáváme s tím, že ředitel vydá rozhodnutí o přijetí 
do jednoho oboru a zákonný zástupce – poučen, že se jedná o přijí-
mací řízení do více oborů- podá odvolání proti nepřijetí do jiného 
oboru, ale chybí mu rozhodnutí. S ohledem na to, že přijímací řízení 
probíhá v režimu správního řízení, vyvstávají komplikace také 
v následném odvolacím řízení.  

Navrhujeme toto ustanovení z vyhlášky vypustit a tím i společné 
přijímací řízení. V případě ponechání možnosti společného přijímací-
ho řízení je třeba tento způsob přijímacího řízení procesně upravit.  

Akceptováno  

2 kr-liberecky 
02 

K § 08 odst. 5  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7 odst. 4) 

Zásadní  
připomínka 

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole 

(5) V průběhu jednotné zkoušky mohou žáci používat pouze povolené 
pomůcky, které stanoví Centrum.  

Není zřejmé, kdy a jak se žáci dozvědí, které pomůcky Centrum 

Vysvětlení: 

Centrum zveřejní v pozvánce.  

(4) V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze 
povolené pomůcky stanovené Centrem. Informaci o povolených 
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stanovilo jako povolené. Předpokladem je, že tuto informaci uchaze-
či obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce, nicméně ve vyhlášce to 
uvedeno není, navrhujeme doplnit. 

pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce, 
není-li dále stanoveno jinak.“.  

 

2 kr-liberecky 
03 

K § 11 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 10) 

Zásadní  
připomínka 

Předávání testů jednotné zkoušky Centru 

Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník převede záznamové archy 
jednotné zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro-
střednictvím elektronického systému Centra. Ředitel školy zajistí 
předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Cen-
trem. 

Není stanoven časový rámec, do kdy nejpozději musí ředitel školy 
výsledky testů předat Centru a zda bude výsledky předávat za kaž-
dý jednotlivý termín zvlášť, nebo souhrnně za oba termíny např. 
bezprostředně po ukončení testování? Navrhujeme tyto údaje dopl-
nit. 

Akceptováno 
doplněno „bez zbytečného odkladu“. 

 

2 kr-liberecky 
04 

K § 17 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Zásadní  
připomínka 

Odvolací řízení 

(2) Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním kritéria 
přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, 
případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.  

Přijímací řízení probíhá v režimu správního řízení, tudíž ředitel školy 
postupuje s odvoláním také celý správní spis a není na jeho volbě 
posoudit, které dokumenty jsou důležité pro rozhodnutí o odvolání. 
Navrhujeme uvést, že ředitel postoupí krajskému úřadu odvolání 
spolu se spisem.   

Akceptováno, upraveno jinak 

Odstavec 2 zní: „Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu 
s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle 
kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty 
důležité pro rozhodnutí o odvolání.“ 
 

2 kr-moravsko-
slezsky 

01 

K § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Doporučující  
připomínka 

Toto ustanovení zní: „Cizinci, který pobývá na území České republi-
ky po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním přijíma-
cí zkoušky z českého jazyka, pokud nepožádal o prominutí konání 
této zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání přijímací 
zkoušky z českého jazyka o 15 minut a umožňuje se mu použít pře-
kladový slovník.“  

Doporučujeme do ustanovení doplnit způsob, jakým budou cizin-
ci řediteli školy dokládat svůj pobyt na území České republiky 
kratší 4 let. 

Odůvodnění: 

Akceptováno  
Ustanovení vypuštěno.  
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Dá se reálně očekávat, že aplikace navrhovaného ustanovení bude 
činit ředitelům škol bez popisu způsobu dokládání délky pobytu ze 
strany cizince výkladové problémy. 

2 kr-moravsko-
slezsky 

02 

Návrh vyhlášky 
nové přechodné  

ustanovení 

Doporučující  
připomínka 

Doporučujeme doplnit přechodné ustanovení následujícího znění: 

„Tiskopisy zápisového lístku vyrobené přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčer-
pání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené údaje podle 
této vyhlášky, nejdéle však do 31. srpna 2017.“ 

Odůvodnění: 

V současnosti jsou právnické osoby vykonávající činnost základních 
škol a krajské úřady předzásobeny zápisovými lístky s obsahovými 
náležitostmi dle dosavadních právních předpisů. V případě Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje se objednává objem zápisových lístků 
na zhruba jeden školní rok dopředu, předpokládáme, že se obdobně 
postupuje také u ostatních institucí. Z důvodu hospodárnosti proto 
navrhujeme postupovat obdobně, jako tomu bylo v případě tiskopisů 
pro účely zápisu do registru silničních vozidel dle přechodných usta-
novení vyhlášky č. 343/2014 Sb., která umožnila do stávajících tisko-
pisů doplnit nově požadované údaje a efektivně dočerpat již nakou-
pené zásoby tiskopisů. Předpokládáme, že přechodné období do kon-
ce školního roku 2016/2017 bude dostatečné. 

Akceptováno 

Zařazeno do nového § 19 

2 kr-olomoucky 
01 

K § 01 odst. 5 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 3) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučuje se v textu, ….“pokud se uchazeč hlásí do nástavbového 
studia nebo…“ vypustit slova „nástavbového studia nebo“, neboť 
nástavbové studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdě-
lání s výučním listem.  

Znění odstavce 5 po úpravě:  

Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání 
s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia 
nebo do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním 
listem, nebo maturitní vysvědčení, pokud se uchazeč hlásí do ná-
stavbového studia nebo zkráceného studia pro získání středního 
vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho 
vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy. 

Akceptováno  

2 kr-olomoucky K § 11 Doporučující  Chybí lhůta, do kdy jsou jmenované osoby povinny převést zázna- Akceptován částečně a vysvětleno. 
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02 Návrh vyhlášky 
(nově v § 10) 

připomínka mové archy jednotné zkoušky do elektronické podoby a odeslat je 
Centru. Doporučujeme lhůtu stanovit.  Doplněno, že se údaje předkládají „bez zbytečného odkladu“. 

K tomu se uvádí, že školy samy mají zájmem na získání výsledků a 
počítá se proto, že budou zasílat testy k vyhodnocení co nejdříve. 
Přitom se zasílá školám až lepší výsledek z obou termínů.   

2 kr-olomoucky 
03 

K § 13 odst. 4 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 12) 

Doporučující  
připomínka 

Jedná se o duplicitní úpravu obsaženou ve školském zákoně (viz § 
60f odst. 3 a § 62 školského zákona); je možné vypustit.  

Akceptováno 

 

2 kr-olomoucky 
04 

K § 15  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Doporučující  
připomínka 

Doporučuje se sjednotit úpravu jak pro případy konání jednotné 
zkoušky, tak pro účely konání školní přijímací zkoušky z českého 
jazyka.  

Znění § 15 po úpravě:  

§ 15 

Úprava podmínek cizincům při konání jednotné přijímací zkouš-
ky 

(1) Cizinci, který pobývá na území České republiky po dobu kratší 
než čtyři roky bezprostředně před stanoveným termínem konáním 
přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud nepožádal o prominutí 
konání této zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání přijí-
mací zkoušky z českého jazyka o 15 minut a umožňuje se mu použít 
překladový slovník.  

(2) Cizinci, kterému byla prominuta jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, zohlední ředi-
tel školy hodnocení z jednotné zkoušky podle § 60b odst. 5 školského 
zákona nebo hodnocení školní přijímací zkoušky z českého jazyka 
v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení, k zajištění 
rovného přístupu ke vzdělávání.  

Akceptováno jinak, vysvětleno. 

Zavedena legislativní zkratka „jednotná zkouška“ je stanovena v § 60 
odst. 5 školského zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustanovení bylo zpřesněno na základě porady k vypořádání zásad-
ních připomínek.  
 

2 kr-olomoucky 
05 

K § 17 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 16) 

Doporučující  
připomínka 

Slovo „případně“ navrhujeme nahradit spojkou „a“  

Znění § 17 odst. 2 po úpravě:  

Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním kritéria 
přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, 
případně a další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.  

Akceptováno jinak. 

Odstavec 2 zní: „Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu 
s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle 
kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty 
důležité pro rozhodnutí o odvolání.“ 
 

2 kr-olomoucky Návrh vyhlášky Doporučující  Do vyhlášky doporučujeme doplnit následující přechodné ustano- Vysvětlení 
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06 nové přechodné 
ustanovení 

 

připomínka vení:  

„Na přijímací řízení vyhlášená před nabytím účinnosti této vyhlášky 
se použijí dosavadní právní předpisy.“    

Toto přechodné ustanovení by muselo být stanoveno ve školském 
zákoně (obdobně, jako je stanoveno § 179 správního řádu), pokud by 
bylo po 1. 9. 2016 vyhlašováno první kolo přijímacího řízení pro 
přijetí uchazečů ve školním roce 2015/2016 na školní rok 2016/2017. 
Tato situace by ale neměla nastat. Pokud probíhá po nabytí účinnosti 
novely školského zákona, jedná se o další kola přijímacího řízení, ve 
kterých se jednotná zkouška nekoná ani podle nové právní úpravy. 
Změna by na přijímací řízení nemělo mít vliv.  

2 kr-pardubicky - - Nemá žádné připomínky - 

2 kr-plzeňský - - Bez připomínek  - 

2 kr-ustecky 
01 

K § 01 odst. 5 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 3) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme v § 1 odst. 5 zrušit slova „nástavbového studia nebo“. 

Po námi navržené úpravě § 1 odst. 5 zní: 
„Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání 
s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia 
nebo do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním 
listem, nebo maturitní vysvědčení, pokud se uchazeč hlásí do nástav-
bového studia nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy1).“  

Odůvodnění: 

Ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zní: „Střední školy mohou 
organizovat nástavbové studium pro uchazeče, kteří získali střední 
vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání.“ Dle 
našeho názoru se tedy do nástavbového studia nemohou hlásit ucha-
zeči na základě absolvování vzdělávání ukončeného maturitní zkouš-
kou. 

Akceptováno  

2 kr-ustecky 
02 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Doporučující  
připomínka 

Navrhujeme v § 3 odst. 2 slovo „stanovené“ nahradit slovem „stano-
vených“. 

Po námi navržené úpravě § 3 odst. 2 zní: 
„Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou 
informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu 
přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovených 

Akceptováno  
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ředitelem školy).“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o opravu zřejmého překlepu. 

2 kr-vysočina 
01 

K § 15 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme v § 15 odst. 1 nahradit slova „čtyři roky“ slovy „šest 
let“. 

V § 15 odst. 1 stanovený časový úsek považujeme (zejména pro ci-
zince z mimoevropských zemí) za nereálný k dostatečnému osvojení 
českého jazyka.  

Akceptováno jinak,  

Ustanovení vypuštěno. 

2 kr-vysočina 
02 

K § 16 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Zásadní  
připomínka 

Povinnost o zveřejnění údajů by měla být stanovena zcela jednoznač-
ně, aby nedocházelo k odlišným interpretacím. Víceméně převzaté 
navrhované znění vyhlášky ve spojení s novelizovanými pasážemi 
školského zákona však činí tuto záležitost pro ředitele škol zcela 
nesrozumitelnou. 

Navrhované znění § 16 odst. 2 písm. a) „do 2 pracovních dnů po 
posledním termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky“ je totiž 
možno chápat: 

1. do dvou pracovních dnů po 28. dubnu (§ 60b odst. 1 školského 
zákona – termín stanovený pro obory vzdělání s maturitní zkouš-
kou), 

2. do dvou pracovních dnů po termínu školní přijímací zkoušky; 
pokud je takto míněno, pak navrhujeme doplnit 

„a) do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro 
konání školní přijímací zkoušky, pokud byla ředitelem školy sta-
novena, případně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodno-
cení uchazeče z jednotné zkoušky Centrem, nebo“ 

3. poslední termín může být i 30. duben, pokud jsou myšleny dle § 
60b školského zákona „ostatní obory vzdělání“, kde se přijímací 
zkoušky mohou konat 22. – 30. dubna.  

Navrhujeme proto přesně a jednoznačně stanovit, od čeho se 2 
pracovní dny počítají.  

Akceptováno jinak. 
Upřesněn v odstavci 2 způsob poskytování informací souhrnně 
s ohledem na konkrétní organizaci přijímacího řízení ve škole, na 
které má uchazeč nárok podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

2 kr-vysočina 
03 

K § 16  
odst. 2 písm. b) 
Návrh vyhlášky 

Zásadní  
připomínka 

Terminologie užitá v § 16 odst. 2 písm. b) „nebyla-li ředitelem školy 
školní přijímací zkouška stanovena“ by mohla navodit dojem, že se 
opět jedná o obory vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konala 

Akceptováno jinak. 

Upřesněn v odstavci 2 způsob poskytování informací souhrnně 
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(nově v § 15) jednotná zkouška, ale nikoliv už školní přijímací zkouška. Při tomto 
chápání by z oznamovací povinnosti vypadla kategorie oborů vzdělá-
ní, kde se v rámci přijímacího řízení nekoná žádná zkouška.  

Navrhujeme v § 16 odst. 2 následující znění písmena b): 

„b) pokud se v rámci přijímacího řízení nekoná u oborů vzdělání 
jednotná zkouška a nebyla-li ředitelem školy školní přijímací 
zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to v prv-
ním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného podle § 60b 
odst. 1 školského zákona pro ostatní obory vzdělání a v dalších 
kolech bez zbytečného odkladu.“.  

s ohledem na konkrétní organizaci přijímacího řízení ve škole, na 
které má uchazeč nárok podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

2 kr-vysočina 
04 

K § 19 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 18) 

Zásadní  
připomínka 

Navrhujeme následující znění § 19: 

„Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 
1 odst. 1 písm. g) až h) a j) a podle § 1 odst. 2 a dále doklady ucha-
zeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií 
přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařa-
zen. Při přijímacím řízení do vyššího ročníku se zápisový lístek ne-
vyžaduje.“ 

Věta druhá je přidána z důvodu, aby bylo jednoznačně odlišeno, že se 
povinnost odevzdat zápisový lístek týká pouze přijímacího řízení do 
1. ročníku (v praxi jsou vyžadovány zápisové lístky v rámci přestupů 
a přijetí do vyššího ročníku). 

Vysvětleno 
zápisový lístek se v případě přijímání do vyššího ročníku nepředklá-
dá. Není pro něj podle školského zákona stanoven postup, který by na 
§ 60g školského zákona odkazoval obdobně, jako je tomu pro obory 
s talentovou zkouškou s ohledem na ustanovení § 62 odst. 1. 
 

2 kr-vysočina 
05 

Návrh vyhlášky 
nový návrh ustano-

vení  
(nad rámec vyhláš-

ky) 

Zásadní  
připomínka 

Ve vyhlášce není řešena situace zápisového lístku žáka, který je přijat 
ke vzdělávání do 1. ročníku (kde odevzdá zápisový lístek), následně 
zanechá studia, ale ještě v průběhu téhož školního roku bude chtít 
znovu zahájit vzdělávání v jiné střední škole. Takovýto uchazeč se 
ocitá bez reálné možnosti získat zápisový lístek. 

Vysvětleno 

Návrh jde nad rámec zmocnění pro vydání vyhlášky.  
 

2 kr-zlínský   Bez připomínek  - 

2 Praha 
01 

Návrh vyhlášky 
Obecně 

Doporučující  
připomínka 

v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády pododstavce 
oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce je samostatnou větou 
v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je středníkem 
(týká se části první § 1 odst. 1, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 3 písm. c)); 

Akceptováno  

2 Praha 
02 

Návrh vyhlášky 
Obecně 

Doporučující  
připomínka 

v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády jednotně vyja-
dřovat základní číslovky určité arabským číslem (týká se části první § 
6 odst. 4 a § 15 odst. 1), 

Akceptováno  
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2 Praha 
03 

Návrh vyhlášky 
Obecně 

Doporučující  
připomínka 

v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5, čl. 62 a 63 Legislativních pravidel vlády 
odkazovat na jiný právní předpis formou normativního odkazu (s 
použitím slov např. „školský zákon“) nebo nenormativního odkazu (s 
použitím slov „jiný právní předpis“) doplněného odkazem  
na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná, popřípadě zkrácená či 
slovní, citace tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení 
(týká se části první § 1 odst. 1 písm. e) až g), odst. 2, 3, 5 a 6, § 2 
odst. 2, § 3 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a) a odst. 4, § 7 odst. 1 a 5, § 8 
odst. 6, § 9 odst. 1, § 12, § 15 odst. 2, § 16 odst. 2 písm. b) a § 18 
odst. 2, 3 a 6). 

Akceptováno  

2 Praha 
04 

K § 01 odst. 1 písm. g  
Návrh vyhlášky 

 

Doporučující  
připomínka 

V poznámce pod čarou č. 4, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, doporučujeme slova „ve znění zákona č. 82/2015 Sb.“ 
nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno  

2 Praha 
06 

K § 07 odst. 5  
Návrh vyhlášky  

(nově v § 6) 

Doporučující  
připomínka 

V souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slova „informačního systému“ vypustit. 

Vysvětleno. 

Pro přehlednost ponecháno a nezavedena legislativní zkratka, obdob-
ně jako u maturitní zkoušky. 

2 Praha 
07 

K § 08 odst. 2  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7 odst. 1) 

Doporučující  
připomínka 

V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„§ 7 odstavce 3 písm. c)“ nahradit slovy „§ 7 odst. 3 písm. c)“. 

Akceptováno  
 

2 Praha 
08 

K § 09 odst. 1  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 8) 

Doporučující  
připomínka 

V souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slovo „ustanovení“ vypustit a dále doporučujeme na konci textu do-
plnit tečku. 

Akceptováno  
 

2 Praha 
09 

K § 12 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 11) 

Doporučující  
připomínka 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, i s nadpisem ustanovení doporučujeme 
slova „obor gymnázium se sportovní přípravou“ nahradit slovy „obor 
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“. 

Akceptováno  
 

2 Praha 
10 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Doporučující  
připomínka 

V navrhovaném znění je podle našeho názoru nedostatečně vypořá-
dán způsob zohlednění hodnocení z jednotné zkoušky k zajištění 
rovného přístupu ke vzdělávání. 

Doporučujeme proto pro eliminaci námitek způsob hodnocení kon-
kretizovat. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo zpřesněno. 
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2 Praha 
11 

K § 16 odst. 2 písm. 
a) 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 15) 

Doporučující  
připomínka 

V navrhovaném znění dochází oproti vyhlášce 671/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ke zkrácení doby 
pro zveřejnění údajů (informování rodičů a uchazečů) ze 3 pracov-
ních dnů na 2 pracovní dny. 

Doporučujeme proto zachovat stávající úpravu, tj. 3 pracovní dny.  

Vysvětleno. 
ke zkrácení doby pro zveřejnění dochází z důvodu sjednocení doby 
pro informování uchazečů ve všech oborech vzdělání. V oborech 
středního vzdělání s maturitní zkouškou je tato doba pro zveřejnění 2 
pracovní dny (podle § 60e odst. 1).  

2 Praha 
12 

K § 18 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 17) 

Doporučující  
připomínka 

Upozorňujeme na absenci řešení situace v případě, že uchazeč podá 
přihlášku na jednu školu s oborem vzdělání s maturitní zkouškou a na 
druhou školu s oborem vzdělání s výučním listem, přičemž k jednot-
né zkoušce půjde např. ze zdravotních důvodů až v náhradním termí-
nu.  V tomto případě může dojít k uplatnění zápisového lístku na 
škole s oborem vzdělání s výučním listem, nicméně zpětvzetí při 
úspěšném vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu na škole s 
oborem s maturitní zkouškou není exaktně vyjmenováno. 

S ohledem na rovný přístup ke vzdělávání považujeme nutné tuto 
situaci ošetřit. Vycházíme 
ze situace evidované při pilotním ověřování, kdy školy bez přijíma-
cích zkoušek ukončily hodnocení v termínu ke dni 22. 4., nicméně 
náhradní termín jednotné zkoušky byl stanoven na den 13. 5. 

Doporučujeme proto navrhované znění upravit ve výše uvedeném 
smyslu.  

Vysvětleno. 
Zpětvzetí uplatněného zápisového lístku na škole je v konkrétních 
případech upraveno § 60g odst. 7 školského zákona.  
Připomínka jde nad rámec úpravy podmínek přijímání ve vyhlášce.  

2 Praha 
13 

K § 19 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 18) 

Legislativně 
technická při-

pomínka 

V souladu s čl. 74 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slova „písm. g) až h) a j)“ nahradit slovy „písm. g), h) a j)“. 

Akceptováno  

 

2kr-středočeský - - Bez připomínek  - 

3 ASO - - Nemá k tomuto návrhu žádné závažné připomínky. - 

3 HKČR Odůvodnění 
Obecná připomínka 

Doporučující  
připomínka 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelu původní vyhlášky upravující 
zejména technické a procedurální otázky související s výkonem při-
jímacích pohovorů a zkoušek dle nového znění školského zákona, 
nemáme k této novele žádné zásadní připomínky. Pouze bychom 
chtěli upozornit, na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a  

Akceptováno  
doplněno v odůvodnění.  
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o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení nově upravuje 
danou problematiku a stanoví nové povinnosti v dotčené oblasti.  
Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek informací o následných zá-
měrech zpracovatele připomínkované vyhlášky ve výše uvedené 
oblasti, je pravděpodobné, že připomínkovaná vyhláška bude opět 
novelizovaná nebo tato problematika bude řešena samostatným práv-
ním předpisem. 

3 SPCR 
01 

Návrh vyhlášky  
obecně 

 

Doporučující  
připomínka  

Obecně SP ČR hodnotí pozitivně zavedení jednotných zkoušek pro 
přijímání do maturitních oborů SŠ. I když chápeme, že logistické 
postupy a využití informačních prostředků Centra vycházejí 
z maturitního modelu, očekávali bychom, kdyby MŠMT jasně dekla-
rovalo, že ve střednědobém horizontu přejde zadávání a vyhodnoco-
vání jednotných zkoušek do plně digitální podoby, v souladu se za-
hraničními trendy. Dojde tím nejen k úspoře prostředků a snížení 
administrativy, ale také snížení zátěže ředitelů a dalších zapojených 
osob ve školách. Uvítali bychom v tomto směru doplnění důvodo-
vé zprávy s uvedením závazku a termínu přechodu na plně digi-
tální formu zkoušky.  

Vysvětleno 

Připomínka jde nad rámec zmocnění pro vydání vyhlášky. Jde o 
otázku, jejíž řešení lze zajistit jen úpravou ve školském zákoně.  

3 SPCR 
02 

K § 01 odst. 2 
Návrh vyhlášky  
(nově odst. 7) 

Doporučující  
připomínka  

1. V §1 odst. 2 doporučujeme doplnit na závěr větu: „Pořadí škol na 
přihlášce je závazné pro pořadí odevzdání zápisového lístku 
v případě, že žák je přijat na obě školy nebo oba obory vzdělání“. 
Důvodem je zvýšení jistoty škol, zda k nim žák, který úspěšně složil 
přijímací zkoušku, nastoupí a urychlení odvolacího řízení. 

Vysvětleno 

Pořadí škol nemůže být zavazující pro odevzdání zápisového lístku, 
má jiný účel stanovený ve školském zákoně.  
Podle § 60c odst. 1 školského zákona je pořadí škol v přihlášce zá-
vazné pro účast uchazeče na ministerstvem stanovených termínech 
jednotné zkoušky. v případě, že je přijat na oba obory vzdělání, ode-
vzdáním zápisového lístku rozhoduje uchazeč, kde se chce vzdělávat 
(§ 60g odst. 6 školského zákona).  

3 SPCR 
03 

K § 01 odst. 3 vložit 
nově  

Návrh vyhlášky  
(nově odst. 5) 

Doporučující  
připomínka  

V §1 doporučujeme vložit nový odstavec 3 ve znění: „Součástí tis-
kopisu přihlášky jsou kromě osobních údajů žáka a pořadí škol 
pro přijímací řízení také další údaje, jako je např. zdravotní 
pojišťovna žáka, kontaktní telefon a e-mail žáka, případně identi-
fikace datové schránky zákonného zástupce žáka.“  
Následující odstavce přečíslovat. Na základě zkušeností škol považu-
jeme totiž za vhodné jasně určit další údaje přihlášky, které škola 
potřebuje pro administrativní úkony, spojené s přijímáním žáka, aniž 
by jej musela žádat o vyplnění vlastních dotazníků. Jde také o napl-
nění zmocnění z §64 školského zákona, že součástí prováděcího 

Vysvětlení 

Akceptovat částečně a doplněno v odůvodnění a v tiskopise přihláš-
ky (o možnost uvedení datové schránky). 

K tomu informujeme, že údaj o zdravotní pojišťovně uchazeče není 
relevantním údajem pro přijímací řízení a v souvislosti s přijímacím 
řízením není zmocnění pro jeho požadování.   
Údaj o datové schránce je doplněn v tiskopise přihlášky.  
K poskytování informací jejím prostřednictvím se upozorňuje, že ji 
nemají všichni uchazeči a jejím prostřednictvím není možné předávat 
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předpisu jsou „…náležitosti, postup a termíny podání přihlášky ke 
vzdělávání ve střední škole,…“. Povinnost školy zavést datovou 
schránku a komunikovat přes ni navíc vychází ze znění zákona č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Alternativně je možné vložit 
přílohou vyhlášky vzorový tiskopis přihlášky žáka ke studiu. 

doklady, které potvrzuje někdo jiný než uchazeč (ověřené kopie do-
kladů, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod.  
Přihlášku vydává ministerstvo podle § 60a odst. 2 školského zákona, 
a bude součástí doprovodné informace o přijímacím řízení na příští 
školní rok.   

3 SPCR 
04 

K § 06 odst. 1 
Návrh vyhlášky  

(nově v § 5)  

Doporučující  
připomínka  

3. V §6 odst. 1 vložit na konec větu: „Požadovaný formát dat předá 
Centrum škole alespoň 1 měsíc před termínem jejich požadova-
ného předání do registru uchazečů.“. Jde o řešení situace, kdy 
v praxi společné části maturitních zkoušek se školám stává, že poža-
dované formáty dat předává Centrum cca 4 dny před požadovaným 
zasláním údajů, což vytváří zbytečný časový tlak na pracovníky ško-
ly. 

Akceptováno jinak.  

3 SPCR 
05 

K § 16  
Nadpis 

Návrh vyhlášky  
(nově v § 15) 

Doporučující  
připomínka  

4. Nadpis §16 upravit následovně: „Informování rodičů zákonných 
zástupců a uchazečů“. Důvodem je sesouladění pojmů se zbytkem 
vyhlášky a také s novým občanským zákoníkem. 

Akceptováno jinak. 
Nadpis zní „Průběžné zveřejňování hodnocení z přijímacího řízení“.  

4 AŘG 
01 

K § 01 odst. 1 
Návrh vyhlášky  

 

Doporučující  
připomínka 

Odstavec si ponechává podobu z předchozího znění vyhlášky, nicmé-
ně je mírně matoucí. V době, kdy naprostá většina uchazečů podává 
přihlášku na SŠ, nemá ještě k dispozici závěrečné vysvědčení.  

Vysvětlení 

Vyhláška v souladu s dosavadní praxí stanoví, že se předkládají vy-
svědčení za poslední dva ročníky, které má uchazeč k dispozici. 
Předkládají se vysvědčení v rozsahu, který má uchazeč k dispozici, to 
znamená, že za poslední ročník jde o hodnocení jen za první pololetí.  
V případě uchazečů do oborů s talentovou zkouškou žáka deváté 
třídy jde o vysvědčení ze 7. a 8 třídy základní školy (za 9 ročník jej 
uchazeč ještě nemá).   

4 AŘG 
03 

K § 01 odst. 6 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 4) 

Doporučující  
připomínka 

Vysvědčení osvědčující úspěšné ukončení pátého ročníku základní 
školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před 
splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění po-
vinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy 
se stane žákem školy7). Pokud tak neučiní, nesplní zákonné pod-
mínky pro přijetí ke studiu.  

Doporučení: 

Vynechat přeškrtnutou část a doplnit větu, že pokud vysvědčení ne-
předloží, nemůže být přijat ke studiu. Bylo by vhodné i naformulovat 
povinnost školy toto zkontrolovat. Totéž i v odstavci 5. 

Vysvětleno 

Požadavek na doplnění je duplicitní s § 61 odst. 2 školského zákona. 
Dotčené ustanovení upřesňuje postup při plnění zákonné povinnosti 
stanovené v § 61 školského zákona (jde zde o převzetí od roku 2004 
platného ustanovení z § 1 odst. 5 stávající vyhlášky č. 671/2004 Sb. 
Uchazeč může zaslat dotčený doklad i o prázdninách poštou. Před-
chází se tím problémům při nepředložení tohoto dokladu první den 
školní docházky.  
Návrh na doplnění je výkladem školského zákona, který bude součás-
tí doprovodné informace o přijímacím řízení na příští školní rok.  
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Odůvodnění: Předkládat vysvědčení po jeho vydání neprodleně 
v průběhu hlavních prázdnin je zbytečné zatěžování zákonných zá-
stupců i škol, stačí, pokud předloží vysvědčení 1. září při nástupu do 
školy.  

4 AŘG 
04 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Doporučující  
připomínka 

Je nutné, aby škola posílala informace, předpokládaný počet přijíma-
ných uchazečů a kritéria? Nestačí upozornění na zveřejnění na webo-
vých stránkách školy? 

Nebo: 

Nelze pozvánku a informace, kritéria a předpokládaný počet přijíma-
ných uchazečů poslat zákonným zástupcům mailem? 

Odůvodnění: drahé poštovní služby 

Vysvětleno. 

Jen zveřejnění na webových stánkách školy by bylo diskriminací 
uchazečů se sociálním znevýhodněním, kteří nemusí být zcela orien-
továni v právních předpisech a vědět, kde a jak získat informace o 
přijímacích zkouškách.  
Vyhláška nestanoví formu zasílání informací uchazečům. Je na ředi-
teli školy, aby prokazatelně a řádně zajistil informování uchazeče ve 
správním řízení, za které odpovídá.  

4 AŘG 
05 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Zásadní  
připomínka 

Doplnit do textu, aby se součástí pozvánky stala i informace o 
termínu, který stanovil ředitel pro nahlížení do spisu před vydá-
ním rozhodnutí. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Do odůvodnění je doplněno, že součástí pozvánky mohou být i in-
formace o možnosti nahlížení do spisu. 
K tomu platí, že vyhláškou nelze omezit právo účastníka správního 
řízení stanovené v § 38 odst. 1 správního řádu „Účastníci a jejich 
zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhod-
nutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může 
spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.“. 

4 AŘG 
06 

K § 05 
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Doplnit kompetence Centra ve vztahu k úpravě dokumentace pro 
žáky se SVP (viz i § 14) 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 5 zrušeno.  
K úpravě dokumentace pro žáky se SVP je podáno vysvětlení k § 13.  

4 AŘG 
07 

K § 05 
Návrh vyhlášky 

 

Doporučující  
připomínka 

Upravit text: … o celkových výsledcích společné části jednotné 
zkoušky 

Vysvětleno 

Ustanovení § 5 zrušeno. 

4 AŘG 
08 

K § 08 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7) 

Doporučující  
připomínka 

Poslední věta: „ … připojí se případné námitky uchazečů.“ 

Doporučujeme vypustit a stížnosti řešit standardně v rámci odvolací-
ho řízení. Jak se budou formulovat? Po zadání testů se zadavatel 
zeptá? 

Akceptováno částečně, upraveno.  
Postup je obdobný, jako u maturitní zkoušky. Námitku musí podat 
uchazeč bezprostředně po skončení testu na okolnosti, které mohly 
mít vliv na průběh jeho zkoušky.  

4 AŘG 
09 

K § 08 odst. 4 
Návrh vyhlášky 

Doporučující  
připomínka 

Doporučuje se vypustit slova o výběru testových sešitů. Ponechat … 
vybere vyplněné záznamové archy. 

Vysvětlení. 

Testové sešity a záznamové archy jsou nezbytnými doklady ve spise 
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(nově v § 7 odst. 3)  Odůvodnění: V souladu s § 9, odst. 3 je zadání v tomto okamži-
ku již veřejnou informací. Případné poznámky v testových sešitech 
jsou při odvolání zcela irelevantní. 

o zpracování jednotné zkoušky uchazečem. Slouží škole jako doklad 
při případném odvolacím řízení, nebo při napadení přijímacího řízení 
žalobou u správního soudu (že bylo postupováno řádně). Jde o dokla-
dy o zadání jednotné zkoušky a jejího splnění uchazečem. Uchazeč 
má přitom právo požádat o kopii těchto materiálů podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů.  

 

4 AŘG 
10 

K § 11 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 10) 

Doporučující  
připomínka 

Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník převede záznamové archy 
jednotné zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru pro-
střednictvím elektronického informačního systému Centra. Ředitel 
školy zajistí předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stano-
veným Centrem. 

Akceptováno.  

4 AŘG 
11 

K § 12 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 11) 

Zásadní  
připomínka 

přijímací řízení v 1. kole GSP: 

Z dikce zákona ani vyhlášky není zcela jasné, jakou přihlášku předá-
vá ředitel GSP Centru („modrou“?). 

Talentové řízení v 1. kole na GSP bude ukončené 20. 2. – má smysl, 
aby ti uchazeči, kteří talentovou zkoušku vykonají neúspěšně a je tak 
jasné, že na GSP nenastoupí, konali jednotnou zkoušku povinně na 
škole s oborem GSP? 

Nesoulad § 62, odst. 7 zákona a § 12 vyhlášky – zákon uvádí, že 
uchazeč označuje školu, vyhláška mu ukládá povinnost konat zkouš-
ku na GSP- je to v pořádku 

Neměla by GSP mít vlastní formulář přihlášky? 

Vysvětlení. 

V případě oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, kdy jde 
o obor vzdělání s talentovou zkouškou, se předkládá přihláška ke 
vzdělávání jako dosud na tiskopise pro obory vzdělání s talentovou 
zkouškou (modrý podtisk). 
Vlastní formulář přihlášky – pro obor vzdělání GSP není potřeba. 
Připravují se upravené tiskopisy přihlášek.  
 
 

4 AŘG 
12 

K § 14 odst. 1 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 13) 

Zásadní  
připomínka 

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními potřebami podmínky 
v přijímacím řízení podle s přihlédnutím k doporučení školského 
poradenského pracoviště. 

Odůvodnění: Dosud nejsou stanovena jasná pravidla pro PPP 

Vysvětlení,  

Pro PPP (pedagogicko psychologické poradny) se stanoví poskytová-
ní podpůrných opatření i pro přijímací řízení vyhláškou č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných.  

4 AŘG 
13 

K § 14 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 13) 

Zásadní  
připomínka 

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami Centrum vyho-
tovuje …. 

Z formulace není jasné, kdo vyhotovuje, školy vyhotovovat nemo-
hou. 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
Ustanovení je upřesněno v návaznosti na zmocnění v § 64 školského 
zákona tak, že se zkušební dokumentaci jednotné zkoušky upravuje 
ředitel školy ve spolupráci s Centrem. 
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4 AŘG 
14 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

Tento odstavec je v praxi nepoužitelný. Nelze obodovat zkoušku, 
kterou uchazeč nekonal! 

Pokud cizinci byla prominuta zkouška z českého jazyka podle § 20 
ŠZ, musí v kritériích ředitel školy stanovit kritéria a bodové hodno-
cení ověření pohovorem.  

Po zavedení jednotné zkoušky z M i ČJL by mělo být MŠMT 
centrálně stanoveno, jak postupovat v hodnocení cizinců při ko-
nání jednotné zkoušky! 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo zpřesněno. 
 
 

4 AŘG 
15 

K § 16 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Doporučující  
připomínka 

Nadpis: Informování rodičů zákonných zástupců a uchazečů  

Odůvodnění: zákon i vyhláška pracují s pojmem zákonný zástupce 

Akceptováno jinak.   
Nadpis zní „Průběžné zveřejňování hodnocení z přijímacího řízení“. 

4 AŘG 
16 

K § 16 odst. 1b 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 15) 

Připomínka  Vypustit bod 1 b. 

Odůvodnění: kritéria musí být zveřejněna do 31.1. 

Vysvětleno. 

Podle § 15 vyhlášky jsou informováni uchazeči a zákonní zástupci o 
průběžných výsledcích přijímacího řízení (zejména výsledku školních 
přijímacích zkoušek, ale i kritérií přijímacího řízení, podle kterých 
byli uchazeči přijímáni. Předchází se tím vyšší administrativní zátěži 
škol, které tyto informace jinak musí na základě žádosti poskytnout 
(v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů), zejména při přijímání do 
oborů středního vzdělání s výučním listem.  

4 AŘG 
17 

Návrh vyhlášky 
 

 Obecný komentář k problematice přijímacího řízení: 

Návrh vyhlášky v kombinaci se školským zákonem a se skutečností, 
že přijetí či nepřijetí se koná v režimu správního řízení, neodstraňuje 
základní problémy, kterým jsou ředitelé v procesu přijímacího řízení 
vystaveni: 

1. Ředitel nemá možnost zrušit přijímací řízení v případě, že dosta-
ne takový počet přihlášek, který mu neumožní obor efektivně na 
své škole učit. 

Konečný počet přihlášek je znám v okamžiku, kdy vyprší zákonný 
termín pro podání přihlášek. I pokud by měl možnost rozhodnout 
o tom, že obor z důvodu „nezájmu“ neotevře, nemají již uchaze-
či, kteří si na tuto školu přihlášku podali, převést ji na jinou ško-
lu – je po termínu a ředitelé jiných škol ji již nesmí přijmout.  

Vysvětleno 

Připomínka jde nad rámec možné právní úpravy vyhláškou.  
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2. Ředitel nemá možnost rozhodnout o tom, že obor neotevře pro 
„nezájem“ ani v případě, že sice dostal dostatečný počet přihlá-
šek, a následně v souladu s kritérii, které pro přijímací řízení sta-
novil, vydal rozhodnutí o přijetí dostatečnému počtu žáků, ale 
zápisové lístky odevzdal nedostatečný počet uchazečů. 

Ředitel již správní rozhodnutí učinil a uchazeči, kteří odevzdali 
řádně zápisový lístek, mají na vzdělávání na dané škole a 
v daném oboru právo.  

Obě popsané situace se dějí a ředitelé porušují zákon či vyhlášku. 
Od změny zákona a od prováděcího předpisu ředitelé očekávali, 
že tento rozpor bude vyřešen.  

Popsané problémy neodstraní ani změna ve financování středních 
škol. 

4 CZESHA 
01 

+ UZS 
01 

K § 01 odst. 2 věta 
poslední za střední-

kem 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 7) 

Zásadní  
připomínka 

Ustanovení § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona, ve znění zákona 
č. 178/2016 Sb. výslovně umožňuje, aby ředitel školy stanovil odliš-
ná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školní-
ho vzdělávacího programu. To znamená, že pro každé zaměření škol-
ního vzdělávacího programu (v rámci jednoho oboru vzdělání) může 
probíhat samostatné posuzování splnění kritérií pro přijetí. 

S ohledem na tuto skutečnost považujeme poslední větu § 1 odst. 2 
návrhu vyhlášky (za středníkem) za zužující ve vztahu ke znění záko-
na, neboť zákon umožňuje uchazeči podat pro první kolo přijímacího 
řízení dvě přihlášky, aniž by ho omezoval v tom, aby obě přihlášky 
směřovaly do jedné školy, jednoho oboru vzdělání a odlišného za-
měření školního vzdělávacího programu. Z pohledu správního 
řízení v takovém případě bude každá přihláška směřovat k jiné „věci“ 
a nelze ji považovat za dvojí rozhodování o tomtéž. Větu za střední-
kem tak požadujeme vypustit tak, aby nedošlo k zákonem neza-
mýšlenému zúžení práva volby ze strany uchazeče. 

Akceptováno, upraveno jinak. 

Zohledněno přijímací řízení podle odlišného zaměření školního vzdě-
lávacího programu oboru vzdělání. 

 

4 CZESHA 
02 

+ UZS 
02 

K § 01 odst. 3 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 5) 

Zásadní  
připomínka 

Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijí-
macího řízení stanovených ředitelem střední školy, zejména doklady 
o výsledcích v oborových a jiných soutěžích nebo o publikační čin-
nosti, případně další doklady. 

Z formulace není jasné, kdo tyto doklady vydává, případně potvrzuje. 
Doporučujeme formulaci upřesnit. 

Neakceptováno,  

Předkládány jsou doklady podle požadavků školy stanovené 
v kritériích přijímacího řízení. Vysvětleno v odůvodnění. Akceptován 
zásadní požadavek na vypuštění jejich výčtu pro nadbytečnost. 

Nelze uvést plný výčet dokladů. Záleží na druhu dokladu, který sta-
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noví ředitel školy v kritériích přijímacího řízení. Příklady budou 
součástí doprovodné informace o přijímacím řízení na příští školní 
rok.  

4 CZESHA 
03 

+ UZS 
03 

K § 01 odst. 4 
Návrh vyhlášky 
(nově odst. 2) 

Zásadní  
připomínka 

Poslední věta: Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kte-
rou ověřuje škola, potvrzuje škola kulatým razítkem a podpisem 
ředitele školy nebo třídního učitele. 

Klasifikaci nemusí nutně kontrolovat třídní učitel, ale jiný pracovník 
školy. Proto navrhujeme nahradit formulací: 

Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje ško-
la, potvrzuje škola kulatým razítkem a podpisem ředitele školy nebo 
jím pověřeného pracovníka. 

Akceptováno. 

4 CZESHA 
04 

+ UZS 
04 

K § 02 a  
§ 03  

Návrh vyhlášky 
 

Zásadní  
připomínka 

Systematiku a znění těchto dvou ustanovení považujeme za velice 
nepřehledné a zavádějící s ohledem na znění příslušných ustanovení 
školského zákona. Ustanovení § 2 navrhujeme zcela vypustit, neboť 
formy, ve kterých se přijímací zkouška koná, stanoví přímo školský 
zákon, a to závazně pro jednotlivé případy (maturitní obory vzdělání, 
zkrácená a nástavbová studia apod.). Naopak navržené znění § 2 
vyhlášky navozuje dojem, že je na řediteli školy, jakou z možných 
variant forem přijímacích zkoušek zvolí a vybere. 

 Stejně tak § 3 vyhlášky je nazván obecně „pozvánka k přijímací 
zkoušce“, což neodpovídá jeho obsahu, neboť termíny a další záleži-
tosti týkající pozvánky ke školní přijímací zkoušce řeší přímo školský 
zákon. V tomto ustanovení je řešeno pouze to, co „chybí“ v zákoně, 
tedy pozvánka k jednotné zkoušce. Takto by také měl být nadpis a 
text ustanovení přepracován. 

Akceptováno jinak, upraveno.  
V § 2 odst. 1 zrušen a odst. 2 přesunut do nového znění § 3, který 
bude upravovat náležitosti školní přijímací zkoušky (stanovení kon-
krétních dnů pro její konání ředitelem školy, což není ve školském 
zákonu upraveno).  

Připomínka k § 3 (jde o nový § 2). 

V souladu s § 60b a § 60c školského zákona je jednotná zkouška 
podřazena pod přijímací zkoušku a v § 2 se nově upravují podrob-
nost, které nestanoví školský zákon.  U školní přijímací zkoušky jde 
o pozvánku na náhradní termín.   

4 CZESHA 
05 

+ UZS 
05 

K § 03 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nový § 2) 

Zásadní  
připomínka 

Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou 
informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu 
přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředi-
telem školy. 

Tato formulace může být vykládána tak, že všechny uvedené infor-
mace musí být přímou součástí pozvánky, což výrazně navýší nároky 
na tisk a rozeslání. Vzhledem k rozsahu požadovaných informací 
navrhujeme doplnit větu: Tyto informace ředitel školy zveřejní na 
veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Stanovený rozsah poskytovaných informací předchází diskriminaci 
uchazečů se sociálním znevýhodněním, kteří nemusí být zcela orien-
továni v právních předpisech a vědět, kde a jak získat informace o 
přijímacích zkouškách, pokud je nedostanou písemně.  
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osobních údajů. 

4 CZESHA 
06 

+ UZS 
06 

K § 04 odst. 3 písm. b 
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Formulace „… z poměrného…“ je poněkud nejasná.  Vezme se polo-
vina? ZŠ mají velmi rozdílné ŠVP s rozdílnými učebními plány.  

Aby nedocházelo k nejasnostem, mělo by někde být vydefinováno, 
např. v příloze k vyhlášce, které výstupy a v jakém rozsahu budou 
standardně požadovány, aby se i žák, který má zájem jít na šestiletý 
obor vzdělání mohl připravit, přestože „jeho škola“ v té době se ještě 
řadou z těchto výstupů zabývat nebude – jsou zařazeny až do vyššího 
ročníku. Zároveň by se tím stanovila jasná pravidla a nebylo by mož-
né každý rok, vybírat jiné výstupy a tvrdit, že se jedná opět o poměr-
nou část, ale jinou než loni.   

Vysvětleno 

Formulace užita na základě pokusného ověřování jednotné zkoušky, 
při kterém byl poměrný rozsah ověřen. 

 

4 CZESHA 
07 

+ UZS 
07 

K § 05  
Návrh vyhlášky 

 

Zásadní  
připomínka 

Ve vyhlášce není možné stanovit kompetence a „úlohu“ Centra nad 
rámec vymezený školským zákonem, který ve věci jednotné přijímací 
zkoušky vychází pouze z § 60b odst. 3 a § 60e odst. 1. Ustanovení je 
nezbytné vypustit. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 5 zrušeno.  
 

4 CZESHA 
08 

+ UZS 
08 

K § 06 odst. 2 písm. 
a) 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 5) 

Zásadní  
připomínka 

V současném formuláři přihlášky ke studiu není uvedeno rodné číslo, 
které má být podle tohoto ustanovení předáno centru. V tomto smyslu 
je nutné upravit formulář přihlášky ke vzdělávání. 

Akceptováno, vysvětleno. 

Rodné číslo bude v novém tiskopisu a uváděno v přihláškách, pokud 
se uchazeč bude hlásit do oboru středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou, kde se koná jednotná přijímací zkouška. 

Uchazeč je přijímán ve správním řízení. Jako účastník řízení 
v přihlášce (podání) uvádí své osobních údaje podle § 37 zákona 
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (účastník viz § 27 s násl. správního řádu). 

Osobní údaje osobní údaje se uvádí jen v rozsahu, který je nezbytný 
pro přijímací řízení).  

 

4 CZESHA 
09 

+ UZS 
09 

K § 07 odst. 2  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 6) 

Zásadní  
připomínka 

Ředitel školy převezme bezpečnostní schránku… 

Bezpečnostní schránku nemusí nutně přebírat ředitel školy, ale jím 
pověřený pracovník. 

Navrhujeme formulaci: 

Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník převezme bezpečnostní 
schránku… 

Akceptováno  
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4 CZESHA 
10 

+ UZS 
10 

K § 07 odst. 4 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 6) 

Zásadní  
připomínka 

Za zcela nadbytečné až absurdní považujeme ustanovení § 7 odst. 4. 
V rámci školy samozřejmě za řádný průběh jednotné přijímací 
zkoušky bude odpovídat ředitel školy. Ustanovení řešící přesný čas 
předání dokumentace ze strany ředitele školy jednomu 
z pedagogických pracovníků školy (tedy zaměstnanci právnické oso-
by vykonávající činnost školy) postrádá smysl. Nehledě na skuteč-
nost, že není vůbec zřejmé, jak by mohlo být splnění tohoto ustano-
vení v praxi kontrolováno a dokládáno. Ustanovení je nezbytné vy-
pustit. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení upraveno s tím, že zadávající učitel převezme zadání 
jednotné zkoušky bezprostředně před jejím zahájením.  

4 CZESHA 
11 

+ UZS 
11 

K § 09 odst. 6  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 8) 

Zásadní  
připomínka 

Je nezbytné vypustit odstavec 6. Vyhláška není způsobilá prohlašo-
vat, co je a co není považováno za neoprávněné. Text je nadbytečný a 
matoucí, zcela dostačující je samotná podstata zákonem upravené 
„informace veřejně nepřístupné“. 

Akceptováno.  

 

4 CZESHA 
12 

+ UZS 
12 

K § 10 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 9) 

Zásadní  
připomínka 

Právní úpravu bezpečnostního a organizačního incidentu je podle 
našeho názoru nezbytné koncipovat obdobně jako v případě § 46a 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. V daném případě nelze hovořit o náhradním 
termínu konání jednotné přijímací zkoušky, neboť ten je školským 
zákonem definován pouze pro případy, kdy se žák z vážných důvodů 
nemůže řádného termínu účastnit. Stejně tak nepovažujeme za mož-
né, aby bez dalšího bylo stanoveno, že se v případě bezpečnostního 
incidentu „zkouška nekoná“ (a to zřejmě na odpovědnost a rozhodnu-
tí ředitele školy), ale musí i zde Centrum, popřípadě MŠMT posoudit 
okolnosti dané situace a buď vyměnit zkušební dokumentaci či roz-
hodnout o odložení termínu konání zkoušky. 

Akceptováno. 

V § 9 odst. 2 nahrazen obdobnou úpravou, jako je v § 46a odst. 2 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. původně uvedený náhradní termín nahrazen 
pojmem jiný termín. 

4 CZESHA 
13 

+ UZS 
13 

K § 15 odst. 2 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 14) 

Zásadní  
připomínka 

V souvislosti s nárokem cizince na prodloužení doby konání jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka je nezbytné mezi součásti při-
hlášky doplnit, jakými doklady je povinen uchazeč splnění podmínek 
pro tento nárok doložit. 

Ustanovení § 15 odst. 2 ukládá ředitel školy povinnost, aniž by bylo 
jakkoliv zřejmé, jak ji má ředitel školy naplnit. Uvedené činí již nyní 
v praxi značné problémy a v souvislosti s novou právní úpravou je na 
místě konkrétněji stanovit, jakým způsobem by mělo být nekonání 
části jednotné přijímací zkoušky v celkovém hodnocení uchazeče 
zohledněno. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení vypuštěno. 

 

4 CZESHA K § 16 Zásadní  V nadpisu ustanovení je nepřípadné hovořit o „rodičích“. Jedná se o Akceptováno jinak.   
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14 
+ UZS 

14 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 15) 

připomínka správní řízení, informováni jsou uchazeči, byť v konkrétním případě 
procesně zastoupeni zákonným zástupcem (nikoliv vždy rodičem). 

Nadpis zní „Průběžné zveřejňování hodnocení z přijímacího řízení“. 

4 CZESHA 
15 

+ UZS 
15 

K § 18 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 17) 

Zásadní  
připomínka 

Požadujeme, aby přípustným formátem zápisového lístku byl také 
formát A 4 (210x297), a to ryze z praktických důvodů. Softwarové 
systémy užívané školami v praxi velice těžko reagují na různé formá-
ty různých dokladů a dokumentů (včetně vysvědčení). V daném pří-
padě neexistuje žádný relevantní právní důvod, proč by při dodržení 
všech dalších náležitostí nemohl mít zápisový lístek velikost stan-
dardně užívanou na ostatních dokladech o vzdělání.  

Akceptováno  

 

4 CZESHA 
16 

Návrh vyhlášky 
obecně 

Další připo-
mínky 

Zákon ani návrh vyhlášky žádným způsobem neřeší prokazování 
totožnosti uchazeče. To vnímáme jako problematické. 

 

 

V souvislosti s touto novelou dojde ke změnám ve formuláři přihláš-
ky. Doporučujeme do formuláře doplnit: 

• políčko pohlaví uchazeče (pro další administrativu – přípra-
vu tříd, texty na rozhodnutích) kvůli rostoucímu počtu cizin-
ců, kteří nemají rodné číslo, a ze jména nelze pohlaví jedno-
značně určit (odhadnout). 

• pro lékařské potvrzení doporučujeme doplnit předtištěnou 
formulaci: 
Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání 
v oboru…………………………………dle nařízení vlády č. 
211/2010 Sb. Součástí posudku je – není příloha. Nehodící 
se škrtněte. 

Vysvětlení. 

Uchazeč je přijímán ve správním řízení. Je účastníkem řízení a jako 
takový v přihlášce (podání) uvádí své osobních údaje podle 
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů (účastník viz § 27 s násl. správního řádu). 

Osobní údaj o pohlaví uchazeče, který není potřebný pro posuzování 
uchazeče v přijímacím řízení, byl v tiskopise přihlášky zrušen (na 
základě požadavku Úřadu pro ochranu osobních údajů, který i 
nyní upozorňuje, že  osobní údaje lze uvádět jen v rozsahu, který je 
nezbytný pro přijímací řízení).  
 

Poznámka: 

Připomínka jde nad rámec vyhlášky. Bude zváženo při úpravě tisko-
pisu přihlášky, který vydává ministerstvo podle § 60a odst. 2 škol-
ského zákona. 

 

ČMKOS 
ČMKOS-PŠ 

01 

k § 08 odst. 5  
Návrh vyhlášky 

(nově v § 7 odst. 4) 

Doporučující  
připomínka 

Doplnit odkaz na § 5 písm. a). 
Doplněním by bylo jednoznačně určeno, jakým způsobem Cent-
rum stanoví používání povolených pomůcek. 

Akceptováno jinak a vysvětleno.  
ustanovení bylo upraveno v souvislosti se zrušením § 5 písm. a) 
podle zásadní připomínky. 

ČMKOS 
ČMKOS-PŠ 

02 

k § 09 odst. 4 
Návrh vyhlášky 

(nově v § 8) 

Doporučující  
připomínka 

Za slovy „“může být“ doplnit „Centrum“. 
Doplněním by bylo jednoznačně určeno, komu výlučně náleží uvede-
né kompetence. 

Akceptováno.  

 

ČMKOS k § 13 odst. 6 Doporučující  Doplnit odst. 6 s ustanovením, zda se mohou či nemohou dalších kol Vysvětlení 
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ČMKOS-PŠ 
03 

Návrh vyhlášky 
(nově v § 12) 

připomínka přijímacího řízení účastnit uchazeči, kteří se vůbec nezúčastnili prv-
ního kola.  Jde o požadavek na výklad školského zákona (§ 60a školského záko-

na). Uchazeč nemá povinnost podat přihlášku již v prvním kole při-
jímacího řízení.  
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