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II. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení  
ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška  
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů 
 

VYHLÁŠKA 

ze dne ……………………. 2018,  

kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  
ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, podle § 28 odst. 6,  
§ 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona  
č. 49/2009 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:  

 
ČÁST PRVNÍ  

Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 
 

Čl. I 
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky  
č. 243/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. § 13 zní: 

„§ 13 
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 (1) Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky 

přijímacího řízení a uzpůsobí konání jednotné zkoušky podle doporučení školského 
poradenského zařízení.  

(2) Pro účely této vyhlášky se uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem 
na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání jednotné zkoušky dělí do 
kategorií podle druhu znevýhodnění uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

(3) Doporučení obsahuje údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie podle přílohy 
č. 1, navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné zkoušky a návrh dalších 
úprav podmínek přijímacího řízení uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Doporučení se 
uchazeči vydává ve dvou vyhotoveních. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 2 
k této vyhlášce.    

(4) Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazečům podle odstavce 1 zkušební 
dokumentaci jednotné zkoušky a umožní účast osob poskytujících uchazeči tlumočnickou 
nebo jinou osobní podporu (dále jen „podporující osoba“) podle doporučení školského 
poradenského zařízení.  

(5) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského 
poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma zadání, poskytne Centrum 
řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za 
úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy.     
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(6) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského 
poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum 
testový sešit v Braillově písmu. 

(7) Pro uchazeče se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je český znakový 
jazyk, připraví Centrum obsahově upravený písemný test z českého jazyka a literatury, který 
ověřuje znalost českého jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního 
rámce. 

(8) Na úpravu podmínek konání školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, se použijí 
odstavce 1 až 7 přiměřeně.  

(9) Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze 
na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného 
zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá 
možnost využít počítač nebo služby podporující osoby, musí být tento informovaný souhlas 
učiněn ve škole, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních 
případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.“.  

2. § 14 zní: 

„§ 14 
Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob 

podle § 20 odst. 4 školského zákona 
 

Centrum předá řediteli školy bodové hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, 
které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. 
Ředitel školy vytváří redukované pořadí na základě redukovaného hodnocení uchazečů. 
Redukované hodnocení uchazeče zahrnuje výsledek písemného testu z matematiky  
a hodnocení podle dalších kritérií přijímacího řízení stanovených pro přijetí do daného oboru 
vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu v souladu s § 60d odst. 1 
školského zákona. Redukované pořadí uchazečů se použije pro jejich zařazení do 
výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.“. 

 

3. V § 17 odst. 2 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 3“.  

4. V § 17 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Při přijímání do vyššího ročníku podle  

§ 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek neuplatňuje.“.  

5. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 3 a doplňují se přílohy č. 1 a 2, které 

znějí: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.   

Úprava podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami  
a kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky  

Pro účely vydání doporučení školským poradenským zařízením jsou v následující tabulce 
uvedeny kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky spolu se stručnou charakteristikou 
uchazečů, kterých se příslušné uzpůsobení týká. 
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Uzpůsobení konání jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Označení kategorie 
uzpůsobení podle 

druhu znevýhodnění 
uchazeče 

Charakteristika uchazečů,  
na něž se uzpůsobení vztahuje 

Přípustné úpravy zkušební dokumentace 
jednotné zkoušky  

Přípustná uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky, včetně navýšení 
časového limitu, dle druhu a míry znevýhodnění uchazeče  

ZP_A 

Uchazeči se zrakovým postižením, 
kteří jsou schopni rýsovat a číst 
zvětšené obrázky; potřebují zkušební 
dokumentaci se zvětšeným písmem, 
nepožadují obsahové úpravy 
zkušební dokumentace.  

Možnost uzpůsobení testového sešitu 
v tištěné podobě smyslovým schopnostem 
uchazeče spočívajícího ve zvětšení písma.  

Možnost využít počítač při konání zkoušky 
pro uzpůsobení testového sešitu smyslovým 
schopnostem uchazeče, zejména zvětšením 
písma, použitím hmatového výstupu. 

Testový sešit v otevřeném formátu  
a formátu PDF je k dispozici v informačním 
systému Centra.  

 

 

 Navýšení časového limitu pro vypracování testu  
o 75 %, nebo o 100 %2)  

 kompenzační pomůcky3)  

 vypracování testu včetně zápisu odpovědí na počítači4) 

 alternativní zápis odpovědí mimo záznamový arch do testového sešitu 
nebo na prázdné listy papíru, zajištění následného přepisu odpovědí do 
záznamového archu  

 samostatná učebna pro uchazeče  

 úprava pracovního místa nebo úprava učebny  

 využití služeb podporující osoby5) 

ZP_B 

Uchazeči se zrakovým postižením, 
pro které je čtení složitějších obrázků 
a rýsování smyslově nedostupné; 
jsou nutné obsahové úpravy 
zkušební dokumentace z českého 
jazyka a literatury a z matematiky. 

Obsahová úprava zkušební dokumentace:  
v testech jsou vyňaty nebo nahrazeny úlohy 
na rýsování a úlohy se složitými obrázky.1) 

Možnost uzpůsobení testového sešitu 
v tištěné podobě smyslovým schopnostem 
uchazeče spočívajícího ve zvětšení písma.  

Možnost využít počítač při konání zkoušky 
pro uzpůsobení testového sešitu smyslovým 
schopnostem uchazeče, zejména zvětšením 
písma, použitím hlasového nebo hmatového 
výstupu.  

Testový sešit v otevřeném formátu  
a formátu PDF je k dispozici v informačním 
systému Centra. 

 

 Navýšení časového limitu pro vypracování testu  
o 75 %, nebo o 100 %2)  

 kompenzační pomůcky3)  

 vypracování testu včetně zápisu odpovědí na počítači4) 

 alternativní zápis odpovědí mimo záznamový arch do testového sešitu 
nebo na prázdné listy papíru, zajištění následného přepisu odpovědí do 
záznamového archu  

 samostatná učebna pro uchazeče  

 úprava pracovního místa nebo úprava učebny  

 využití služeb podporující osoby5) 
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Označení kategorie 
uzpůsobení podle 

druhu znevýhodnění 
uchazeče 

Charakteristika uchazečů,  
na něž se uzpůsobení vztahuje 

Přípustné úpravy zkušební dokumentace 
jednotné zkoušky  

Přípustná uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky, včetně navýšení 
časového limitu, dle druhu a míry znevýhodnění uchazeče  

ZP_BR 

Uchazeči se zrakovým postižením, 
kteří dle doporučení školského 
poradenského zařízení potřebují 
zadání písemného testu z českého 
jazyka a literatury a z matematiky  
v Braillově písmu. 

Obsahová úprava zkušební dokumentace:  
v testech jsou vyňaty nebo nahrazeny úlohy 
na rýsování a úlohy se složitými obrázky.1)  

Tištěný testový sešit v Braillovu písmu. 

Možnost využít počítač při konání zkoušky 
pro uzpůsobení testového sešitu smyslovým 
schopnostem uchazeče, zejména použitím 
hlasového nebo hmatového výstupu. 

Testový sešit v otevřeném formátu  
a formátu PDF je k dispozici v informačním 
systému Centra, testový sešit v Braillově 
písmu je součástí tištěné zkušební 
dokumentace. 

 

 Navýšení časového limitu pro vypracování testu o 100 %2)  

 kompenzační pomůcky3)  

 vypracování testu včetně zápisu odpovědí na počítači4) 

 poskytnutí listů papíru pro zápis odpovědí v Braillově písmu; uchazeč 
nepoužívá záznamový arch, potřeba zajištění následného přepisu 
odpovědí do záznamového archu  

 samostatná učebna pro uchazeče  

 úprava pracovního místa nebo úprava učebny  

 využití služeb podporující osoby5) 

SP 

Uchazeči se sluchovým postižením, 
jejichž prvním jazykem je český 
znakový jazyk. 

Obsahová úprava zkušební dokumentace 
testu z českého jazyka a literatury tak, aby 
ověřoval znalost českého jazyka na úrovni 
A2 dle Společného evropského 
referenčního rámce.  

Upravený testový sešit pro písemný test 
z českého jazyka a literatury je součástí 
tištěné zkušební dokumentace.  

 

 Navýšení časového limitu pro vypracování testu  
o 75 %, nebo o 100 %2)  

 kompenzační pomůcky3)  

 alternativní zápis odpovědí mimo záznamový arch do testového sešitu 
nebo na prázdné listy papíru, zajištění následného přepisu odpovědí do 
záznamového archu  

 samostatná učebna pro uchazeče  

 úprava pracovního místa nebo úprava učebny  

 využití služeb podporující osoby5) 

O 

Ostatní uchazeči se speciálními 
vzdělávacími potřebami, zejména 
uchazeči se specifickými poruchami 
učení, uchazeči s tělesným 
postižením, uchazeči se sluchovým 
postižením, kteří nejsou zařazeni 
v kategorii SP, uchazeči se 
znevýhodněním v důsledku 
chronického onemocnění a cílené 
medikace, která může ovlivnit jejich 
schopnosti, uchazeči s poruchou 

Úprava zkušební dokumentace se 
neprovádí. 

 

 Navýšení časového limitu pro vypracování testu  
o 25 %, nebo 50 %, nebo 75 %, nebo 100 %2)  

 kompenzační pomůcky3)  

 alternativní zápis odpovědí mimo záznamový arch do testového sešitu 
nebo na prázdné listy papíru, zajištění následného přepisu odpovědí do 
záznamového archu  

 samostatná učebna pro uchazeče  

 úprava pracovního místa nebo úprava učebny  

 využití služeb podporující osoby5) 
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Označení kategorie 
uzpůsobení podle 

druhu znevýhodnění 
uchazeče 

Charakteristika uchazečů,  
na něž se uzpůsobení vztahuje 

Přípustné úpravy zkušební dokumentace 
jednotné zkoušky  

Přípustná uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky, včetně navýšení 
časového limitu, dle druhu a míry znevýhodnění uchazeče  

autistického spektra, uchazeči 
s jiným rodným jazykem než českým. 

 

Poznámky: 

1) Z hodnocení jednotné zkoušky jsou tyto úlohy vyňaty nebo nahrazeny jinými úlohami smyslově dostupnými pro zrakově postižené žáky; v případě vyjmutí 

úloh je bodový zisk následně přepočítán na standardní 50bodovou hodnoticí škálu neupraveného testu.  

2) Procentní navýšení času určuje školské poradenské zařízení; navýšení je limitováno jednotným časovým schématem jednotné zkoušky a je shodné pro 

písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka a literatury. Výsledný navýšený časový limit vyjádřený v minutách se zaokrouhluje na 

nejbližší vyšší číslo dělitelné 5. 

3) Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami vzniknout neoprávněná výhoda při konání jednotné zkoušky; 

mezi kompenzační pomůcky nepatří encyklopedie, Matematicko-fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné 

češtiny. Pokud doporučení školského poradenského zařízení obsahuje požadavek na využití kompenzačních pomůcek, dohodne střední škola podmínky 

jejich užití s uchazečem a jeho zákonným zástupcem a se základní školou.   

4) Použití počítače a jeho vybavení projedná škola s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. Používaný počítač nesmí být připojen k internetu, nesmí na 

něm být nainstalovány nepovolené pomůcky a při testu z českého jazyka a literatury nesmí být využívána korekce pravopisu.  

5) Podmínky využití podporující osoby dohodne střední škola s uchazečem a jeho zákonným zástupcem.   

 
Podporující osobou se rozumí osoba, která poskytuje nezbytnou podporu uchazečům, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou ani s využitím 
kompenzačních pomůcek samostatně vykonat přijímací zkoušky. Úkolem podporující osoby je pomoci uchazeči minimalizovat vnější překážky a důsledky 
znevýhodnění při zkouškové situaci. Pro účely přijímacího řízení rozeznáváme tyto druhy podporujících osob:  

Podporující osoba poskytující praktickou asistenci – podpora se uplatňuje v těch případech, kdy má uchazečovo znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na 
samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu přijímací zkoušky. 

Podporující osoba – zapisovatel – podpora je nutná v případech, kdy uchazeč v důsledku znevýhodnění nemůže psát nebo píše s velkými obtížemi. 
Podporující osoba zapisuje dle instrukcí uchazeče. 
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Podporující osoba – předčitatel – podpora je nutná v případech, kdy znevýhodnění uchazeči neumožňuje nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi číst psaný 
text a uchazeč nemá možnost použít zařízení s hlasovým výstupem. Podporující osoba předčítá text dle instrukcí uchazeče. 

Podporující osoba – motivátor – podpora je nutná v případech, kdy uchazečovo znevýhodnění způsobuje obtíže při koncentraci pozornosti a časové orientaci. 
Podporující osoba napomáhá udržet optimální pracovní chování uchazeče a jeho orientaci v čase. 

Podporující osoba – modifikátor – u pokynů ke zkušebním úlohám modifikuje nebo objasňuje jazykové prostředky, kterým uchazeč nerozumí; jde  
o specifický druh asistence zejména pro uchazeče neslyšící nebo pro uchazeče s poruchou autistického spektra.  

Podporující osoba poskytující technickou asistenci – odpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy 
technického charakteru. 

Tlumočník – tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů uchazečům neslyšícím  
a hluchoslepým, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.  

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek  
přijímání ke vzdělávání  

 
Jméno a příjmení uchazeče: …………………………….………………………………………………….. 
 
Datum narození: …………………………………………………..  
 
Adresa bydliště uchazeče: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Název a adresa školy, v níž se uchazeč v době konání přijímacího řízení vzdělává:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Ročník vzdělávání: …………………..          
 
Kategorie dle druhu znevýhodnění uchazeče: …………………………………………………………. 
 
Navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné zkoušky: …………………………. 
 
Datum vyšetření v ŠPZ: ………………………………… 
 
Platnost doporučení do: ………………………………… 
 
Návrh konkrétních úprav podmínek přijímání ke vzdělávání v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce  
č. 353/2016 Sb.: 
 
 
 
Název a adresa pracoviště, které vydalo doporučení, kontaktní e-mail a telefon:  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vedoucí pracoviště (jméno, příjmení):………………………………………………………………. 
 
Zpracoval (jméno, příjmení, podpis): ……………………………………………………………….. 
 
Datum: …………………………………   Razítko 
 
 

Informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami 
podmínek:  
(V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb 
podporující osoby, musí být tento informovaný souhlas učiněn ve škole, a to nejpozději 10 dní před konáním 
příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení). 
 
Prohlašuji, že 
a) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 
b) byl/a jsem informován/a o důsledcích a organizačních opatřeních, která vyplývají z poskytování podpůrných 
opatření, a  
c) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenu b) porozuměl/a. 
 

Datum: …………………………………           Podpis zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce: 
 
         …………………………………………… 

.“ 
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ČÁST DRUHÁ  
Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných 
 

Čl. II 
 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření druhého stupně v bodě 7 

„Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ u podbodu II. 7 A. 
„Přijímání ke vzdělávání“ třetí sloupec včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: „Pravidla 
pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor 
doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). 

Ředitel vyšší odborné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou 
podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních 
vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které 
mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení 
školského poradenského zařízení.“. 

     --------------------- 
11) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů.“.  
 

2. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně v bodě 8 

„Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ u podbodu III. 8 A. 

„Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání“ třetí sloupec zní: „Pravidla pro uzpůsobení 

podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení 

školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel vyšší 

odborné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných 

opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb 

uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh 

přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující 

osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo 

využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na 

základě doporučení školského poradenského zařízení.“. 

 
3. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně v bodě 8 

„Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ u podbodu IV. 8 A. 

„Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání“ třetí sloupec zní: „Pravidla pro uzpůsobení 

podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení 

školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel vyšší 

odborné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných 

opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb 

uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh 

přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující 

osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo 

využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na 

základě doporučení školského poradenského zařízení.“. 

 
4. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně v bodě 8 

„Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání“ u podbodu V. 8 A. „Úpravy 

podmínek přijímání ke vzdělávání“ třetí sloupec zní: „Pravidla pro uzpůsobení podmínek 

pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského 
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poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Přijímání uchazečů ke 

vzdělávání ve vyšší odborné škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při 

přijímání uchazečů respektovány funkční důsledky onemocnění nebo postižení 

uchazeče, které byly respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání a které 

mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího 

řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako ve 

čtvrtém stupni.“. 

 
Čl. III 

Přechodné ustanovení 
 
Pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání lze do 31. srpna 
2019 využít i platná doporučení vydaná podle dosavadních právních předpisů. 

 
 

Čl. IV 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2018. 

 
 
 

 
Ministr: 
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