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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Obecná část  

 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Předkládaný 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, představuje souhrn pozměňovacích ustanovení, která reagují na 
poznatky z praxe odrážející dílčí problémy při konání přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání a zejména na poznatky dvou ročníků plošné realizace jednotné přijímací zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z matematiky při přijímání do oborů středního vzdělání 
s maturitní zkouškou, která je zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná Centrem pro 
zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).  
 
Předkládaná novela má přispět k celkovému zkvalitnění procesu přijímání ke vzdělávání, 
s důrazem na definování přesnějších pravidel přijímání ke vzdělávání uchazečů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří 
požádali o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.  
 

II. Zhodnocení souladu návrhu se zákonem č. 561/2004 Sb. včetně zákonného 
zmocnění 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb., je 
v mezích pravidel stanovených školským zákonem pro konání přijímacího řízení ke 
střednímu vzdělávání. Návrh je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým zejména  
v § 64 a také § 16 odst. 2 a § 20 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
jakož i se školským zákonem jako celkem.  

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Právní předpisy Evropské unie se na oblast upravovanou vyhláškou nevztahují. V širších 
souvislostech se návrhu dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů, která bude s  účinností od 25. května 2018 nahrazena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   
 
Právě v oblasti ochrany osobních údajů představuje tato novela pozitivní posun, protože 
zavádí formulář doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“), a to výlučně 
pro potřebu úpravy podmínek přijímacího řízení, tedy uchazeči již nebudou k přihlášce ke 
vzdělávání předkládat řediteli střední školy celkové doporučení ŠPZ pro průběh vzdělávání 
v základní škole, které obsahuje množství důvěrných (a pro potřeby přijímacího řízení 
zbytných) údajů.     
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

IV.1 Změny v přijímacím řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami    

Hlavním tématem novelizace je stanovení pravidel přijímání ke vzdělávání uchazečů se 
speciálními vzdělávacími potřebami: zásadnějším způsobem je novelizován § 13 vyhlášky  
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č. 353/2016 Sb. a jsou zařazeny dvě nové přílohy: příloha č. 1 upravuje podmínky přijímání 
uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, definuje 5 kategorií uzpůsobení konání 
jednotné zkoušky podle druhu znevýhodnění uchazeče (zrakově postižení bez potřeby 
obsahových úprav zkušební dokumentace, zrakově postižení s potřebou obsahových úprav 
zkušební dokumentace, zrakově postižení s potřebou zkušební dokumentace v Braillově 
písmu, sluchově postižení, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk, vyžadující 
obsahovou úpravu písemného testu z českého jazyka a literatury, kategorie ostatní)  
a popisuje konkrétní přípustné úpravy zkušební dokumentace a možných uzpůsobení, která 
pracovníci ŠPZ využívají při zpracování doporučení; příloha č. 2 pak obsahuje vzor 
doporučení školského zařízení výlučně pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.  

V § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. je za platného 
právního stavu pouze obecně stanoveno, že ředitel školy upraví uchazeči se speciálními 
vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení ŠPZ, zohlední 
aktuální zdravotní stav nebo míru a druh znevýhodnění/postižení uchazeče. 
 
Nicméně poznatky z praxe od ředitelů středních škol a především od pracovníků ŠPZ 
jednoznačně ukazují, že existuje naléhavá potřeba přesnějších ustanovení, aby byla v rámci 
plošného konání jednotné přijímací zkoušky zajištěna maximální objektivita a rovný přístup 
ke vzdělávání jednak při konání jednotné zkoušky uchazečem ve dvou školách v rámci  
1. kola přijímacího řízení, jednak celkově při konání jednotné zkoušky uchazečů se stejným 
druhem znevýhodnění/postižení v rámci celé České republiky. 
 
Z tohoto důvodu jsou v příloze č. 1 vyjmenovány typy uzpůsobení u různých kategorií 
znevýhodnění (navýšení časového limitu pro vypracování testu v rozmezí 25 %, 50 %, 75 %, 
100 %, kompenzační pomůcky dle doporučení ŠPZ, možnost vypracování testu na počítači, 

možnost alternativního zápisu odpovědí mimo záznamový arch do testového sešitu, popř. na 
prázdné listy papíru, samostatná učebna pro uchazeče, úprava pracovního místa, příp. 
úprava učebny, využití služeb podporující osoby, a to na základě konkretizace v doporučení 
školského poradenského zařízení). 
 
Příloha č. 2 pak obsahuje vzor tiskopisu doporučení ŠPZ pro úpravy podmínek přijímacího 
řízení, a to pouze se základními osobními údaji uchazeče, s vyznačením stupně podpůrných 
opatření a navýšení časového limitu na zpracování testů jednotné zkoušky a se zařazením 
do příslušné kategorie, popř. s návrhem dalších konkrétních úprav přijímacího řízení. 
 
Součástí doporučení školského poradenského zařízení je také část obsahující informovaný 
souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami podmínek 
přijímacího řízení s tím, že výslovně souhlasí s poskytováním v doporučení uvedených 
podpůrných opatření; 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. 
 
Z poznatků z praxe mj. vyplývá, že stupeň a škála podpůrných opatření dostačujících pro 
průběh vzdělávání nejsou vždy shodné se stupněm a škálou podpůrných opatření, která jsou 
nutná pro absolvování přijímacího řízení, resp. jednotné zkoušky. Nejsou ojedinělé případy, 
kdy si uchazeč o vzdělávání ve střední škole několik měsíců či týdnů před konáním jednotné 
zkoušky nechá od ŠPZ vystavit speciální doporučení zohledňující jeho potřeby speciálně pro 
účely přijímacího řízení.  
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Statistika uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami konajících jednotnou zkoušku ve 
dvou řádných (dubnových) termínech roku 2017 a roku 2018 je uvedena níže. 
 
Vysvětlivky:      
ZP_A – uchazeč se zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci  
se zvětšeným písmem;   
ZP_B – uchazeč se zrakovým postižením, kterému je čtení složitějších obrázků a rýsování 
smyslově nedostupné;  
ZP_BR – uchazeč se zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci 
v Braillově písmu; 
SP – uchazeč, jehož prvním jazykem je český znakový jazyk;  
PC – uchazeči, kterým je umožněno využívat při zpracování testu počítač; 
O – ostatní uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména uchazeči se 
specifickými poruchami učení, uchazeči s tělesným postižením nebo sluchovým postižením, 
se znevýhodněním v důsledku chronického onemocnění a cílené medikace). 
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Počet uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku (v 1. nebo 2. řádném termínu)         

    2017 2018              

Celkem   84 543 85 722              

z toho PUP   3 783 4 245              

kategorie PUP O 3 664 4 147              

  PC 24 24              

  SP 24 19              

  ZP_A 44 37              

  ZP_B 18 16              

  ZP_BR 9 2              

                 

Počet uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku (v 1. nebo 2. řádném termínu) podle kraje sídla školy/škol, na které se hlásí   

Kraj střední školy Celkem 
2017 

z toho uchazeči mající uzpůsobené podmínky Celkem 
2018 

z toho uchazeči mající uzpůsobené podmínky 

celkem O PC SP ZP_A ZP_B ZP_BR celkem O PC SP ZP_A ZP_B ZP_BR 

 Hlavní město Praha 16 483 818 781 8 10 10 6 3 17 155 886 854 8 5 10 7 2 

 Jihočeský 5 276 89 83 2 - 1 2 1 5 371 100 97 - - 2 1 - 

 Jihomoravský 10 499 742 716 2 8 8 6 2 10 619 736 717 4 5 8 2 - 

 Karlovarský 2 249 106 104 - - 1 - 1 2 150 117 116 1 - - - - 

 Kraj Vysočina 4 068 172 169 - - 3 - - 4 153 220 216 2 - 2 - - 

 Královéhradecký 5 193 269 259 1 5 2 2 - 5 215 329 319 1 5 2 2 - 

 Liberecký 3 188 114 111 - - 2 - 1 3 373 132 132 - - - - - 

 Moravskoslezský 9 423 420 408 8 1 1 1 1 9 360 454 443 6 2 2 1 - 

 Olomoucký 5 549 241 236 2 - 1 1 1 5 776 267 265 - - - 2 - 

 Pardubický 4 904 192 189 3 - - - - 4 970 252 251 1 - - - - 

 Plzeňský 4 632 147 145 1 - - 1 - 4 665 166 160 1 - 5 - - 

 Středočeský 8 987 291 280 2 - 8 - 1 9 058 388 383 1 - 3 1 - 

 Ústecký 5 930 229 223 1 - 5 - - 5 924 306 301 1 - 4 - - 

 Zlínský 5 560 283 272 1 4 6 - - 5 630 285 273 2 7 2 1 - 

Celkem 84 543 3 783 3 664 24 24 44 18 9 85 722 4 245 4 147 24 19 37 16 2 

kraj = kraj sídla školy, resp. škol, na které se uchazeč hlásí (bez ohledu na to, zda konal JPZ přímo na dané škole)       
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Počet uchazečů přihlášených k jednotné přijímací zkoušce 

    2017 2018              

Celkem   85 926 87 260              

z toho PUP   3 812 4 291              

kategorie PUP O 3 693 4 189              

  PC 24 25              

  SP 24 20              

  ZP_A 44 38              

  ZP_B 18 17              

  ZP_BR 9 2              

                 

Počet uchazečů přihlášených k jednotné přijímací zkoušce podle kraje sídla školy/škol, na které se hlásí       

Kraj střední školy Celkem 
2017 

z toho uchazeči mající uzpůsobené podmínky Celkem 
2018 

z toho uchazeči mající uzpůsobené podmínky 

celkem O PC SP ZP_A ZP_B ZP_BR celkem O PC SP ZP_A ZP_B ZP_BR 

 Hlavní město Praha 16 733 823 786 8 10 10 6 3 17 443 897 863 9 5 11 7 2 

 Jihočeský 5 366 89 83 2 - 1 2 1 5 457 101 98 - - 2 1 - 

 Jihomoravský 10 659 748 722 2 8 8 6 2 10 837 746 726 4 5 8 3 - 

 Karlovarský 2 290 107 105 - - 1 - 1 2 190 117 116 1 - - - - 

 Kraj Vysočina 4 139 172 169 - - 3 - - 4 243 223 219 2 - 2 - - 

 Královéhradecký 5 269 272 262 1 5 2 2 - 5 297 332 322 1 5 2 2 - 

 Liberecký 3 249 114 111 - - 2 - 1 3 429 133 133 - - - - - 

 Moravskoslezský 9 541 421 409 8 1 1 1 1 9 490 458 447 6 2 2 1 - 

 Olomoucký 5 647 244 239 2 - 1 1 1 5 867 271 269 - - - 2 - 

 Pardubický 4 954 195 192 3 - - - - 5 052 256 255 1 - - - - 

 Plzeňský 4 683 148 146 1 - - 1 - 4 721 167 161 1 - 5 - - 

 Středočeský 9 141 293 282 2 - 8 - 1 9 215 390 385 1 - 3 1 - 

 Ústecký 6 061 231 225 1 - 5 - - 6 046 307 302 1 - 4 - - 

 Zlínský 5 611 286 275 1 4 6 - - 5 714 287 274 2 8 2 1 - 

Celkem 85 926 3 812 3 693 24 24 44 18 9 87 260 4 291 4 189 25 20 38 17 2 

kraj = kraj sídla školy, resp. škol, na které se uchazeč hlásí             
 
Zdroj dat:  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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Z výše uvedených údajů vyplývá, že v roce 2017 konalo v řádném termínu jednotnou 
zkoušku do maturitních oborů vzdělání celkem 84 543 uchazečů, z toho 3783 (tj. 4,47 %) za 
uzpůsobených podmínek na základě doporučení ŠPZ. 
  
V roce 2018 konalo v řádném termínu jednotnou zkoušku do maturitních oborů vzdělání 
celkem 85 722 uchazečů, z toho 4245 (tj. 4,95 %) za uzpůsobených podmínek na základě 
doporučení ŠPZ. 
 
Nejvíce uchazečů bylo vždy shodně zařazeno do kategorie O (ostatní), většinou jde  
o uchazeče se specifickými poruchami učení. 
 
 
IV.2 Hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří požádali o prominutí 
jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury  
 

Uchazeči, který je osobou podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona a získal před 
konáním přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, resp. před konáním jednotné zkoušky 
vzdělání ve škole mimo území v České republiky, tj. v jiném vyučovacím jazyce než českém, 
je od roku 2017 umožněno požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a 
literatury. Přitom není rozhodující, zda jde o osobu s českým občanstvím, nebo jiným 
občanstvím, rozhodujícím kritériem pro přiznání prominutí zkoušky je jazyk absolvovaného 
vzdělávání v době plnění povinné školní docházky. 

Takový uchazeč o maturitní obor vzdělání, v němž se povinně koná jednotná zkouška, je 
hodnocen pouze na základě redukovaného hodnocení, které zahrnuje výsledek písemného 
testu z matematiky a hodnocení podle dalších kritérií přijímacího řízení stanovených 
ředitelem školy (výsledky z předchozího vzdělávání, výsledky školní přijímací zkoušky atd.). 
Přitom upřesňujeme, že povinnost ředitele školy ověřit uchazečovu znalost českého 
vyučovacího jazyka potřebnou pro úspěšné absolvování příslušného oboru vzdělání, do 
něhož se uchazeč hlásí, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona 
zachována. Novelizace § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. na základě poznatků z praxe 
zpřesňuje podmínky celkového hodnocení uchazečů, kteří nekonají jednotnou zkoušku 
z českého jazyka a literatury.   

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Předkládaná novela nemá finanční dopad na státní rozpočet ani na rozpočet MŠMT. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládá se, že navrhovaná změna vyhlášky bude mít dopad na podnikatelské 
prostředí, ani nejsou identifikovány obecné sociální dopady této změny. Pozitivní dopad 
bude mít novelizace na zkvalitnění přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, jednoznačně přispěje k zlepšení rovných podmínek při přijímání.   

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání vychází z respektování rovného přístupu ke 
vzdělávání. Navrhovaná úprava nezakládá žádné negativní dopady ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen ani jiné diskriminační dopady.   
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VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná novela vyhlášky zachovává právně existující stav zpracování osobních údajů 
uchazečů o střední vzdělávání. Pozitivní posun lze identifikovat v zavedení samostatného 
formuláře doporučení ŠPZ pro potřebu úpravy podmínek přijímacího řízení. Uchazeči nadále 
nebudou k přihlášce ke vzdělávání předkládat řediteli střední školy celkové doporučení ŠPZ 
pro průběh předchozího vzdělávání (viz příloha č. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.), jež může 
obsahovat citlivé a pro účely přijímacího řízení nerelevantní údaje.     
 
IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část  

K čl. 1 

K bodům 1, 3 a 5 – § 13, nové přílohy č. 1 a č. 2   

Stanoví se, že pro účely přijímacího řízení se uchazeči se speciálními vzdělávacími 
potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání jednotné 
zkoušky dělí do 5 kategorií podle druhu svého znevýhodnění; zavádí se institut podporující 
osoby. Jsou zachovány kompetence Centra a ředitele školy při úpravě zkušební 
dokumentace pro uchazeče se zrakovým postižením. Zároveň je nově explicitně stanoveno, 
že 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. Je stanoveno, že na úpravu podmínek konání školní přijímací zkoušky se přiměřeně 
použijí pravidla pro konání jednotné zkoušky. 
 
Kategorie a přípustná uzpůsobení jednotné zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1 (uchazeč se 
zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci se zvětšeným písmem; 
uchazeč se zrakovým postižením, kterému je čtení složitějších obrázků a rýsování smyslově 
nedostupné; uchazeč se zrakovým postižením, který potřebuje zkušební dokumentaci 
v Braillově písmu; uchazeč, jehož prvním jazykem je český znakový jazyk; ostatní uchazeči 
se speciálními vzdělávacími potřebami). Jsou popsány základní způsoby formálních, resp. 
obsahových úprav zkušební dokumentace. Vymezují se druhy služeb, které může uchazeči 
zařazenému do příslušné kategorie poskytovat podporující osoba, aby se vyrovnal jeho 
hendikep. 
 
Stanoví se vzor formuláře doporučení pro úpravu podmínek přijímacího řízení v příloze č. 2  
a počet jeho vyhotovení. Součástí doporučení školského poradenského zařízení je také část 
obsahující informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými 
úpravami podmínek přijímacího řízení s tím, že výslovně souhlasí s poskytováním  
v doporučení uvedených podpůrných opatření; 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. 
 
Stávající příloha (vzor formuláře zápisového lístku) se označuje jako příloha č. 3. 
 

K bodu 2 – § 14  

Staví se najisto, jak je hodnocen uchazeč, který je osobou podle § 20 odst. 4 věty třetí 
školského zákona a získal předchozí vzdělání ve škole mimo území v České republiky, tj. 
v jiném vyučovacím jazyce než českém. Uchazeč o maturitní obor vzdělání, v němž se 
povinně koná jednotná zkouška, je hodnocen na základě tzv. redukovaného hodnocení, 
které zahrnuje výsledek písemného testu z matematiky a hodnocení podle dalších kritérií 
přijímacího řízení stanovených ředitelem školy (výsledky z předchozího vzdělávání, výsledky 
školní přijímací zkoušky atd.). Poznatky z praxe ukazují, že ředitelé středních škol v této 
problematice nemají jasno a častěji chybují.   

K bodu 4 – § 17  

Explicitně se doplňuje pravidlo, že při přijímání do vyššího ročníku středního vzdělávání se 
zápisový lístek neuplatňuje.  
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K čl. 2 

K bodům 1 až 4 – příloha č. 1  

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 353/2016 Sb. se upravují příslušné části vyhlášky  
č. 27/2016 Sb., které se týkají úprav podmínek k přijímání ke vzdělávání, explicitně je 
odkázáno na dotčený prováděcí právní předpis. Jsou obsaženy i terminologické úpravy 
(výraz „žák“ je nahrazen správným výrazem „uchazeč“, je používán termín „podporující 
osoba“ v souladu s jeho zavedením ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., který lépe odpovídá 
jednorázové situaci při konání přijímacího řízení).  

K čl. 3 

Přechodným ustanovením se stanoví, že pro přijímací řízení konané ve školním roce 
2018/2019 je pro úpravu podmínek přijímacího řízení možné použít formulář doporučení 
obsažený v příloze č. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

K čl. 4 

Účinnost vyhlášky se navrhuje k 15. září 2018, tj. poprvé pro přijímací řízení do 1. ročníku 
středního vzdělávání konané ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020. 
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