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 V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
dne 4. července, s termínem dodání stanovisek do 27. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové 
místo 

Připomínky 
 

Vypořádání 

MPSV Připomínky zásadní: 
 
K § 13 odst. 4  
V navrhovaném znění daného ustanovení, dále v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., ani v odůvodnění návrhu nejsou uvedeny konkrétnější podmínky 
pro kvalifikaci podporující osoby, a to zejména ve vztahu k rozsahu podpory s ohledem na 
individuální potřeby uchazečů. Zároveň nejsou uvedeny žádné další předpoklady, jako například 
zdravotní stav, bezúhonnost apod. Z návrhu není tedy zřejmé, zda podporující osoba by měla 
další požadavky tohoto charakteru naplňovat.  
Rovněž je třeba uvést značně problematický způsob kategorizace podporujících osob na celkem 
6 kategorií (viz odůvodnění k Příloze č. 1 na str. 28). Podle našeho názoru se fakticky jedná spíše 
o kompetence nebo funkce podporující osoby. Pokud bychom totiž důsledně kategorizovali 
podporující osoby tímto způsobem, může dojít k tomu, že u uchazeče se speciálními 
vzdělávacími potřebami může být přítomno i více podporujících osob (většinou se jedná o 
uchazeče s více onemocněními vyskytujícími se současně s primárním onemocněním - 
poruchou, chorobou). 
Proto považujeme za nutné doplnit návrh o popis praktické organizace podpory prostřednictvím 
podporujících osob, respektive o popis praktických dopadů tohoto „kategorizujícího“ přístupu ve 
vztahu k podporujícím osobám. 
 
Připomínky doporučující: 
 
K odůvodnění 
V části III materiálu - Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
doporučujeme v navrhovaném znění odstavce 1 slova „která bude s účinností od 25. května 2018 
nahrazena“ nahradit slovy „která byla s účinností od 25. května 2018 nahrazena“.   
 

Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – institut podporující osoby, 
jejíž činnost je nutná u některých 
uchazečů při jednorázovém aktu 
přijímacího řízení, zejména při 
konání jednotné zkoušky, aby se 
vyrovnal jejich hendikep, není 
totožný s asistentem pedagoga, 
kterého má žák přiděleného jako 
podpůrné opatření v průběhu 
vzdělávání v základní/střední škole 
a u kterého je vyžadována odborná 
kvalifikace v souladu se zákonem  
č. 563/2004 Sb. 
 
Bude ještě více specifikováno 
v odůvodnění a upraveno v textu 
novely. Ve výjimečných případech 
může být podporující osobou 
jednomu uchazeči i více lidí. 
 
 
 
Akceptováno – upraveno v textu  
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MV Připomínky doporučující: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: 
1. Je navrhováno pro účely přijímacího řízení zavést legislativní zkratku „podporující osoba“ pro 

všechny osoby, poskytující uchazeči tlumočnickou nebo jinou osobní podporu. Nicméně 
samotná definice je koncepčně zcela nevhodně uvedena v nové příloze č. 1 mezi 
poznámkami pod čarou. Přičemž se však fakticky o poznámku nejedná, neb se nevztahuje 
k jen ke konkrétnímu textu v příloze, ale specifikuje institut pro celý předpis. Doporučujeme 
tudíž zahrnout definici podporující osoby do vlastního textu vyhlášky nebo přinejmenším ji 
jinak vhodněji zakomponovat do předpisu.  

 
2. Podle odstavce 9 lze informovaný souhlas udělit pouze ve škole nebo školském 

poradenském zařízení, avšak potřeba tohoto opatření není v odůvodnění nikterak vysvětlena. 
Dáváme na zvážení, zda se ve vztahu k některým zdravotně postiženým uchazečům nejedná 
o požadavek příliš zatěžující.   

 
 
 
 
 
K čl. I bodu 2 – k § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: 
Ustanovení má stanovit najisto, jak je hodnocen uchazeč, který nekoná zkoušku z českého 
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Nicméně vyhláška toliko stanoví, že 
ředitel na základě redukovaného hodnocení, zahrnujícího výsledek písemného testu 
z matematiky a další kritéria přijímacího řízení, vytváří redukované pořadí, které se použije pro 
zařazení uchazeče do výsledného pořadí uchazečů. Z ustanovení však nevyplývá, jakým 
způsobem se přepočítává redukované hodnocení, aby bylo porovnatelné s hodnoceními 
ostatních uchazečů konajících i zkoušky z českého jazyka a literatury. V podstatě nedochází 
k významovému posunu oproti stávajícímu znění § 14, které však údajně činí výkladové 
problémy. Skutečný postup tak lze dovodit až z poznámky pod čarou č. 1 v nové příloze č. 1, což 
považujeme za nevhodné. Doporučujeme vyjasnit a ustanovení upravit tak, aby byl zřejmý postup 
pro hodnocení a určování pořadí uchazečů dle § 20 odst. 4 školského zákona. 
 
K čl. I bodu 5 – k příloze č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: 
Mezi údaji požadovanými ve formuláři „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu 
podmínek přijímání ke vzdělávání“ je uvedena adresa bydliště uchazeče. Z formuláře však není 
zřejmé, zda se i u uchazečů, kteří mají trvalý pobyt v ČR, vyžaduje uvedení bydliště. Podle § 28 
odst. 2 a § 28 odst. 3 školského zákona je ve školních matrikách škol a školských zařízení 
evidováno místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu 
pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území 

 
 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – u těchto dvou typů 
podpůrných opatření (využití 
počítače nebo služby podporující 
osoby) opravdu považujeme za 
nutné, aby uchazeč/zák. zástupce 
projednali udělení informovaného 
souhlasu přímo s ředitelem školy, 
nevylučuje se však, že může jít  
o projednání korespondenční. 
 
 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely a odůvodnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely 
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České republiky. Navrhujeme proto text „Adresa bydliště uchazeče:“ alespoň doplnit poznámkou 
pod čarou ve znění „Uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště.“, jako je tomu ve 
formuláři „Zápisový lístek“ v příloze k vyhlášce č. 353/2016 Sb. nově označené jako č. 3 
 

MK Připomínky doporučující: 
 
Připomínka k členění návrhu vyhlášky 
S ohledem na pravidla pro členění novely, upravená v čl. 28 odst. 6 písm. b) až d)  
a odst. 7 Legislativních pravidel vlády, doporučujeme následujícím způsobem upravit členění 
předloženého návrhu vyhlášky, obsahující novely dvou vyhlášek: 
Ustanovení o účinnosti právního předpisu má být obsaženo v samostatné poslední části (zde to 
bude patrně ČÁST ČTVRTÁ). 
Přechodné ustanovení doporučujeme rovněž zařadit do samostatné části (tj. ČÁST TŘETÍ), 
protože se vztahuje k oběma novelizovaným vyhláškám. Pokud by však úmyslem předkladatele 
bylo vztáhnout uvedené přechodné ustanovení pouze k jedné z novelizovaných vyhlášek, bylo by 
třeba zařadit ho do příslušné části pouze k ní. 
 

 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely 
 

MSp bez připomínek 
 

 

MMR Připomínky doporučující: 
 
Obecně 
K označení částí novely 
V souladu s čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme další členění novely na část 
třetí a část čtvrtou, kdy částí třetí bude označen čl. III obsahující nadpis „Přechodné ustanovení“ 
a částí čtvrtou bude označen čl. IV obsahující nadpis „Účinnost“, přičemž oba nadpisy 
doporučujeme v souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády uvést tučně velkými 
písmeny a dále v návaznosti na to doporučujeme vypustit nadpisy čl. III a IV. 
 
K části druhé 
K úvodní větě čl. II   
V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme úvodní větu vyhlášky uvést 
v tomto znění: „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb., se 
mění takto:“   
 
K jednotlivým bodům čl. II  
V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v bodě 1 až 4 vypustit slova 
„příloze č. 1“. 
 

 
Legislativně-technické připomínky 
akceptovány  
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K čl. II, bodu 1 
Na konci nahrazujícího sloupce za slovem „zařízení.“ doporučujeme vypustit uvozovky nahoře a 
tečku. 
 

MPO Připomínky doporučující: 
 
K úvodní větě návrhu vyhlášky:  
Doporučujeme úvodní větu návrhu vyhlášky uvést takto: „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. 472/2011 Sb., zákona č. 
82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:“. Zákon č. 472/2011 Sb. novelizuje § 28 odst. 6 zákona č. 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a naopak zákon č. 101/2017 Sb. nenovelizuje žádný 
z paragrafů 19, 28 odst. 6, 60g odst. 4 a 64 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
Dále doporučujeme v úvodní větě návrhu vyhlášky překontrolovat paragrafy 28 odst. 6, 60g odst. 
4 a 64 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda jejich obsah zmocňuje výše 
uvedený návrh vyhlášky (viz čl. 61 odst. 3 písm. b) a čl. 64 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel 
vlády). 
 
K části první Čl. I novelizačnímu bodu 5:  
Doporučujeme v návrhu vyhlášky v části první v Čl. I bodě 5. první větě nahradit slovo „doplňují“ 
slovem „vkládají“. Doplňují-li se přílohy před stávající přílohu, vyjádří se to slovy „se vkládají“ (viz 
čl. 58 odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel vlády). 
 

 
 
Legislativně-technické připomínky 
akceptovány  
 

MF Připomínky doporučující: 
 
1. Z legislativního hlediska nepovažujeme za vhodné sloučení novel dvou vyhlášek do jedné 

novelizační vyhlášky, a to i s ohledem na skutečnost, že každá z uvedených vyhlášek je 
vydávána na základě jiných zmocňovacích ustanovení školského zákona. Doporučujeme 
návrh rozdělit na dvě samostatné vyhlášky.  

 
 
 
2. V bodu II obecné části Odůvodnění je chybně odkazováno na § 16 odst. 2 školského zákona, 

jelikož příslušné ustanovení neobsahuje zákonné zmocnění k vydání vyhlášky, tak jak je 
popsáno v daném bodu. Navíc považujeme za vhodné uvést v bodu II veškerá zákonná 
zmocnění, která se týkají předmětné vyhlášky. Po formální stránce upozorňujeme, že 
označení článků v odůvodnění arabským číslicemi nekoresponduje s textem návrhu, kde jsou 
články (správně) označeny římskými číslicemi.  

 
Vysvětleno – v obou případech jde 
o úpravu podmínek přijímacího 
řízení ke střednímu vzdělávání. 
Předkladatel považuje za nutné 
jednou vyhláškou novelizovat jak 
vyhlášku č. 353/2016 Sb., tak 
přílohu vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
Legislativně-technické připomínky 
akceptovány, vyjma připomínky č. 4. 
Školní rok končí dnem 31. srpna 
daného roku (§ 24 odst. 1 školského 
zákona), z toho důvodu považujeme 
formulaci v přechodném ustanovení 
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3. Nad nadpisem „VYHLÁŠKA“ se uvádí pouze slovo „Návrh“, je proto třeba tento celý název 

návrhu vyhlášky (nad nadpisem) odstranit. 
 
4. Domníváme se, že ze znění přechodného ustanovení (Čl. III.) naopak vyplývá, že 

k uzpůsobení podmínek lze využít doporučení i pro školní rok 2019/2020, a to z důvodu 
uvedení data 31. srpna 2019, což není v souladu s odůvodněním obsaženým ve zvláštní části 
důvodové zprávy uvádějícím pouze školní rok 2018/2019. Navíc by mělo přechodné 
ustanovení namísto slov „dosavadních právních předpisů “ obsahovat uvedení konkrétního 
předpisu, podle kterého se bude postupovat s uvedením dovětku „ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

 
5. V případě, že nebude akceptována naše připomínka na rozdělení návrhu, je třeba Čl. IV. 

označit jako samostatnou část třetí. 
 

za korektní.  

MZE  Bez připomínek  

MD Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

MŽP Bez připomínek  

MZD Bez připomínek  

ÚV ČR – KOM  Připomínky formální: 
 
Do části III. „Zhodnocení souladu s právem EU“ odůvodnění požadujeme uvést pouze níže 
uvedené nařízení 2016/679/EU, neboť směrnice 95/46/ES, která je primárně uvedena 
v odůvodnění návrhu, pozbyla 25. květnem 2018 účinnosti.  
 

Akceptováno – upraveno v textu 

ÚV ČR – KLP  Připomínky zásadní: 
 
Části první, bod 1, § 13 odst. 7:  
V § 13 odst. 7 se doplňuje věta „Školská poradenská zařízení mohou u žáků s těžkým sluchovým 
postižením posoudit, zda znalost českého jazyka a literatury na úrovni A2 dle Společného 
evropského referenčního rámce ověřována nebude, či zda bude ověřována jiným způsobem než 
způsobem uvedeným ve větě první.“  
 
Odůvodnění: 
Dlouhodobé zkušenosti s doporučováním uzpůsobení u žáků se sluchovým postižením ukazují, 
že existuje skupina žáků, jejichž prvním jazykem v útlém dětství byl znakový jazyk a i přes kvalitní 
kompenzaci se z různých důvodů nepodařilo dostatečně rozvinout jejich komunikaci mluvenou 

Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – uchazeči zařazení do 
kategorie SP mají po obsahové 
stránce celkově upravený testový 
sešit pro písemný test z ČJL, u testu 
z matematiky mohou využívat 
kompenzační pomůcky a služeb 
podporující osoby. 
 
Připomínka jde nad rámec toho, co 
je možné stanovit prováděcím 
předpisem, k tomuto není zákonné 
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řečí a znakový jazyk v těchto případech zůstal hlavním komunikačním prostředkem. Záleží také 
na úrovni osvojení jazykových kompetencí, které jsou však u většiny těchto žáků výrazně 
oslabené, a to ve všech oblastech. Osvojení českého jazyka je proto pro tyto žáky velmi obtížné. 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.  Přípustné úpravy zkušební dokumentace jednotné 
zkoušky: 
V příloze č. 1 kategorie ZP_A ve třetím sloupci (Přípustné úpravy zkušební dokumentace 
jednotné zkoušky) se slovo „hmatového“ nahrazuje slovem „hlasového“. 
 
Odůvodnění: 
U této skupiny žáků se zrakovým postižením nelze očekávat, že by při práci s počítačem 
využívali hmatový výstup, neboť nepoužívají Braillovo písmo. V případě potřeby přečtení textu na 
počítači však mohou využít hlasový výstup.  
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.  Úprava podmínek přijímání uchazečů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky: 
V příloze č. 1 kategorie SP ve čtvrtém sloupci (Přípustná uzpůsobení pro konání jednotné 
zkoušky, včetně navýšení časového limitu, dle druhu a míry znevýhodnění uchazeče) se za 
odrážku „kompenzační pomůcky3)“ vkládá nová odrážka „slovník spisovné češtiny“. 
 
Odůvodnění: 
Slovník spisovné češtiny je pomůckou, která žákovi usnadňuje porozumění českému jazyku. 
Jedná se o slovník výkladový, který objasňuje významy slov a pokud se v úloze vyskytne nějaké 
slovo, kterému žák nerozumí, měl by mít možnost si význam takového slova vyhledat.  
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.  Úprava podmínek přijímání uchazečů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky: 
Příloha vymezuje kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky spolu se stručnou 
charakteristikou uchazečů, kterých se příslušné uzpůsobení týká. Jednou z možností je i 
navýšení časového limitu pro vypracování testu o 25%, 50%, 75% nebo 100% dle druhu a míry 
znevýhodnění uchazeče, aniž by bylo blíže specifikováno, které procentuální navýšení se týká 
uchazeče s potřebou podpůrných opatření 2., 3., 4. nebo 5. stupně. 
Z analýz, které byly do současné doby v oblasti implementace společného vzdělávání a 
poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími 
potřebami zpracovány, vyplývá, že přístup každého školského poradenského zařízení (dále jen 
„ŠPZ“) ve stanovování adekvátní podpory se liší. Tuto skutečnost koneckonců potvrzuje 
i v důvodová zpráva předmětného návrhu vyhlášky, která uvádí, že: „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 

zmocnění.     
 
KLP na připomínce netrvá. 
 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – takováto úprava by už 
znamenala nepřípustné zvýhodnění 
a porušení rovného přístupu ke 
vzdělání. 
 
 
KLP na připomínce netrvá. 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – tato situace bude řešena 
právě určením diagnózy v ŠPZ 
s tím, že v zájmu plynulé organizace 
jednotné zkoušky mají pracovníci 
ŠPZ stanovené jednotné limity pro 
navýšení (v praxi se ukazuje, že 
někteří stanoví např. 10- nebo 
20procentní navýšení času, což je 
z hlediska administrace testů velmi 
komplikované). Nicméně z důvodu 
nutnosti respektovat individuální 
potřeby jednotlivých uchazečů  
s hendikepem není možné striktně 
určit, že např. uchazeči s 2. 
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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."  
Pro zajištění zmiňované objektivity, jednotného a rovného přístupu je v příloze č. 1 návrhu 
vyhlášky nezbytné jasně vymezit, které skupině uchazečů dle ŠPZ náleží navýšení časového 
limitu pro vypracování testu o 25%, 50%, 75% nebo 100%. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.  Úprava podmínek přijímání uchazečů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání jednotné zkoušky: 
Další z kategorií možné podpory při přijímacím řízení na střední školy je „využití služeb 
podporující osoby". Podporující osobou se pro potřeby této vyhlášky rozumí osoba, jež 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. 
Návrh vyhlášky rozděluje několik druhů této podpory a podmínky využití podporující osoby 
dohodne střední škola s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. Návrh novely však již 
nezmiňuje, zda se bude jednat o pedagogického pracovníka dané střední školy, nebo asistenta 
pedagoga, který na základě doporučení ŠPZ poskytuje uchazeči podporu při vzdělávání na 
základní škole, nebo osobního asistenta uchazeče.  
Zejména u: 
a) podporující osoby – modifikátor, který u pokynů ke zkušebním úlohám modifikuje nebo 
objasňuje jazykové prostředky, kterým uchazeč nerozumí a jedná se o specifický druh asistence 
zejména pro uchazeče neslyšící nebo pro uchazeče s poruchou autistického spektra, 
b) podporující osoby poskytující technickou asistenci, která odpovídá za zajištění a funkčnost 
technických kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru a 
c) tlumočníka 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, se jedná o velmi 
specifickou podporu, která vyžaduje značné odborné předpoklady a zkušenosti. 
V návrhu vyhlášky je nutné explicitně vymezit, že podporující osobou je ten, kdo doposud žákovi 
poskytoval podporu formou podpůrného opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. či osobní 
asistenci v souladu se z. č. 108/2006 Sb. Pokud toto není ze závažných důvodů možné, zajistí 
přítomnost podporující osoby pro potřeby přijímacího řízení střední škola. Z tohoto důvodu je 
třeba, aby vyhláška vymezila zdroj financování pro situaci, kdy podporující osobu zajišťuje střední 
škola. 
 

stupněm PO mají vždy důsledně 
pouze 25procentní navýšení. Navíc 
podle názorů odborníků na speciální 
vzdělávání nemusí být stupeň PO 
potřebný pro průběh vzdělávání 
v ZŠ totožný se stupněm PO 
nutným pro konání jednotné 
zkoušky. 
 
KLP na připomínce netrvá. 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – institut podporující osoby, 
jejíž činnost je nutná u některých 
uchazečů při jednorázovém aktu 
přijímacího řízení, zejména při 
konání jednotné zkoušky, aby se 
vyrovnal jejich hendikep, není 
totožný s asistentem pedagoga, 
kterého má žák přiděleného jako 
podpůrné opatření v průběhu 
vzdělávání v základní/střední škole 
a u kterého je vyžadována odborná 
kvalifikace v souladu se zákonem  
č. 563/2004 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že většina 
asistentů pedagoga je sdílených pro 
2 či více žáků ve třídě nebo ve 
škole, není ani možné, aby při 
přijímacím řízení tito ped. pracovníci 
byli uvolněni ze ZŠ, v níž mají 
pracovněprávní vztah, a v jeden den 
vykonávali činnost podporující 
osoby v několika SŠ na území ČR. 
 
Bude ještě podrobněji vysvětleno 
v odůvodnění a upraveno v textu 
novely. 
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Část druhá: 
Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných Čl. II: 
Text návrhu novely s odkazem na přílohu č. 1 oddíl 3 části A v tabulce Podpůrná opatření 
„Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ vymezuje podmínky pro 
přijímací řízení na vyšší odborné školy, nikoliv na střední školy, v textu návrhu vyhlášky viz: 
"Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor 
doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem. Ředitel 
vyšší odborné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných 
opatření...."  
Předkládaný návrh změny se netýká podmínek přijímání na střední škole, ale vymezuje 
podmínky pro přijímání ke studiu na vyšší odborné škole. 
Text návrhu je nezbytné upravit ve vztahu k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení na střední 
školy. 
 

KLP na připomínce netrvá. 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – vyhláška č. 353/2016 Sb. 
neupravuje přijímací řízení ke 
střednímu vzdělávání. 
 
KLP na připomínce netrvá. 
 

ÚV ČR – VUV Bez připomínek 
 

 

Hl. město Praha  Připomínky doporučující: 
K úvodní větě: 
v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády za slova „zákona č. 49/2009 Sb.,“ vložit 
slova „zákona č. 472/2011 Sb.,“ 
 
K čl. I: 
k bodu 1 (§ 13): 
1. v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, za text „§ 13“ 

vložit slova „(včetně nadpisu)“ 
2. v odstavci 7 slovo „dle“ nahradit slovem „podle“ 
3. v odstavci 9 vypustit větu druhou, neboť uvedený požadavek informovaného souhlasu 

považujeme za nadbytečný a neúměrně zatěžující střední školy v období před konáním 
přijímacích zkoušek i zákonné zástupce uchazečů, kteří se budou muset dostavit na obě 
školy, kam podali přihlášku s doporučením školského poradenského zařízení; přičemž 
z návrhu není zřejmé, jaké nastanou právní účinky pro uchazeče, pokud se jejich zákonní 
zástupci nedostaví a souhlas nedají, zda bude moci být doporučení školského poradenského 
zařízení i přes tuto překážku realizováno 

 
 
 
 

 
Legislativně-technické připomínky 
akceptovány 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno -  potvrzování 
informovaného souhlasu v SŠ u 
naprosto všech typů uzpůsobení, 
kdy v 80 až 90 procentech jde jen o 
navýšení času, by bylo z časového 
hlediska pro uchazeče a jejich 
zákonné zástupce velmi časově a 
logisticky nekonformní, zejména 
v případech, kdy uchazeč podává 
přihlášku do SŠ velmi vzdálených 
od místa bydliště. Nicméně 
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k bodu 2 (§ 14): 
1. v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, za text „§ 14“ 

vložit slova „(včetně nadpisu)“ 
2. ponechat v textu, že ředitel školy vytváří redukované hodnocení ve spolupráci s Centrem 

pro zjišťování výsledků vzdělávání, jak bylo uvedeno v původním znění vyhlášky, neboť 
podle našeho názoru se jedná o hodnocení jednotné zkoušky, do jejíhož redukovaného 
hodnocení by neměla být zahrnuta další hodnocení podle kritérií školy; a škola nemá nástroje 
pro vytvoření redukovaného hodnocení  

 
k bodu 3 (§ 17 odst. 2): 
za text „odst. 2“ vložit slova „větě první“ 
 
 
 
k bodu 5 (Přílohám č. 1 a 2): 
1. v Příloze č. 1 tabulce „Uzpůsobení konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ druhém řádku čtvrtém sloupci slova „samostatná učebna 
pro uchazeče“ nahradit slovy „samostatná učebna pro všechny uchazeče v kategorii 
Specifické poruchy učení a ostatní“, neboť by podle našeho názoru skupina těchto žáků měla 
konat přijímací zkoušku mimo skupinu intaktních žáků, nikoli aby každý uchazeč měl 
samostatnou učebnu i vůči ostatním uchazečům se stejným přiznaným uzpůsobením 

2. v Příloze č. 2 části „Návrh konkrétních úprav podmínek přijímání ke vzdělávání v souladu 
s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb:“ upřesnit, aby byly uváděny standardizované 
výroky konkrétních úprav podmínek pouze v rozsahu a s odkazem na „Uzpůsobení konání 
jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami“, uvedené 
v Příloze č. 1, neboť považujeme za nutné zamezit vpisování takových úprav podmínek 
přijímání, které nebudou moci být ředitelem školy realizovány z objektivních příčin nebo k nim 
nebude moci býti přihlédnuto, ačkoliv budou vyžadovány v souladu s § 13 odst. 1  

3. na konci textu doplnit tečku 
 
K čl. II: 
k bodu 1 (Příloze č. 1 oddílu 3 části A bodu 7 podbodu II. 7 A): 

v případě použití počítače a využití 
služeb podporující osoby 
považujeme za nutné, aby toto 
ředitel SŠ skutečně projednal 
s uchazečem, resp. zákonným 
zástupcem osobně, v krajním 
případě aspoň korespondenčně. 
Proto se u přijímacího řízení MŠMT 
rozhodlo pro tuto speciální úpravu.  
 
 
 
Akceptováno jinak – viz připomínka 
MV 
 
 
 
 
Neakceptováno, jelikož je zřejmé, 
jak se předpis mění. Legislativní 
pravidla vlády navrhovanou 
formulaci nevyžadují.  
 
Akceptováno jinak – upraveno 
v textu novely 
 
 
 
 
Vysvětleno -  jde nad rámec 
možností prováděcího právního 
předpisu, bude řešeno v rámci 
metodického sdělení, které bude 
zpracováno ve spolupráci MŠMT – 
CZVV – NÚV. 
 
Akceptováno.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4S9TBFO)



71 
 

na konci první věty neuvádět tečku v horním indexu a za poslední větou vypustit uvozovky 
nahoře a tečku za nimi 

Jihomoravský kraj  Připomínky zásadní: 
 
1. Návrh vyhlášky doplňuje § 17 odst. 7 stávajícího znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. o text: „Při 

přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek 
neuplatňuje.“ Navrhujeme vypuštění doplňovaného textu, a to ze dvou důvodů. Podle našeho 
názoru nemůže vyhláška upravit neuplatňování používání zápisového lístku pro přijímání do 
vyššího ročníku podle § 63 školského zákona, protože to je oprávněn, stejně jako v dalších 
případech, upravit pouze školský zákon. Dále se domníváme, že ze stejného důvodu nemůže 
řešit vyhláška neuplatňování zápisového lístku ve vztahu k § 18 školského zákona navíc se 
nám taková úprava jeví i věcně nesprávná, protože § 18 školského zákona neřeší přijímání 
ke vzdělávání v oboru vzdělání ve střední škole. 

 
2. Navrhovaný nový text poznámek č. 4 a č. 5 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb., „Úprava 

podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení 
konání jednotné zkoušky“ doporučujeme změnit takto: 
4) Podmínky použití počítače a požadavky na 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 projedná střední škola s uchazečem a jeho zákonným 
zástupcem. 
Navrhované změny obou poznámek pramení z principů poskytování podpůrných opatření. 
Podpůrná opatření má poskytovat škola, škola odpovídá za poskytnutí podpůrných opatření i 
za podmínky jejich uplatnění samozřejmě tak, aby byl naplněn oprávněný zájem uchazeče. 
Navrhované znění zpřesňuje postavení školy při přípravě poskytování podpůrných opatření. 
 

3. Navrhovaná příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb., „Doporučení školského poradenského 
zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ nedůvodně ve svém textu z popisu 
návrhu konkrétních úprav podmínek přijímání ke vzdělávání vyčleňuje navýšení časového 
limitu pro konání písemných testů jednotné zkoušky. Domníváme se, že takové vyčlenění, 
navíc začleněné do doporučení před text o návrhu konkrétních úprav, není vhodné. Proto 
text: „Navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné zkoušky: ………….“ 
doporučujeme bez náhrady vypustit. 

 
4. Navrhovaná příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb., Doporučení školského poradenského 

zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání obsahuje mimo jiné i text 
informovaného souhlasu. Domníváme se, že informovaný souhlas musí být ve všech 
případech udělen ve škole, aby navrhovaná podpůrná opatření mohla být školou realizována. 

 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady  
 
JMK na připomínce netrvá. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, upraveno v textu 
novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak, upraveno v textu 
novely. Vysvětleno v rámci 
vypořádací porady 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – je potřeba si uvědomit, že 
potvrzování informovaného 
souhlasu v SŠ u naprosto všech 
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Nevidíme důvod pro to, aby informovaný souhlas byl udělován ve školském poradenském 
zařízení. V tomto smyslu doporučujeme text informovaného souhlasu upravit takto: 

„Informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými 
úpravami podmínek:  
(Informovaný souhlas se uděluje ve škole. V případě, že z doporučení školského poradenského 
zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být tento 
informovaný souhlas učiněn ve škole nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.). 
 
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: 
 
            …………………………………………… 
 
Připomínky doporučující: 
 
1. Domníváme se, že by měly být alespoň metodicky popsány, např. v podobě doplnění 

důvodové zprávy, úvahy zákonodárce o tom, jaké postavení má podporující osoba, z jakých 
osob se podporující osoby rekrutují apod. Takové vymezení odstraní případné nejasnosti a 
minimalizuje z toho plynoucí chyby aplikace novelizovaného znění vyhlášky. 

2. Navrhovanou vyhláškou je dotčeno také znění vyhlášky 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. Uvítali bychom metodickou podporu, např. v podobě doplnění 
důvodové zprávy, pro rozdílnou textaci přílohy č. 1 oddílu 3 části A tabulky Podpůrná opatření 
pátého stupně v bodě 8 „Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání“ u podbodu V. 
8 A. „Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání“ oproti textaci úprav podmínek přijímání ke 
vzdělávání u podpůrných opatření čtvrtého stupně. Domníváme se, že takové doplnění může 
významně přispět ke správné aplikaci nového znění vyhlášky. 

 
 

typů uzpůsobení, kdy v 80 až 90 
procentech jde jen o navýšení času, 
by bylo z časového hlediska pro 
uchazeče a jejich zákonné zástupce 
velmi časově a logisticky 
nekonformní, zejména v případech, 
kdy uchazeč podává přihlášku do 
SŠ velmi vzdálených od místa 
bydliště. Další administrativní zátěž 
by to představovalo i pro ředitele 
SŠ. Proto se u přijímacího řízení 
MŠMT rozhodlo pro tuto speciální 
úpravu. 
 
JMK na připomínce netrvá. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – MŠMT ve spolupráci 
s CZVV a NÚV připraví 
v podzimním období 2018 
podrobnější metodické sdělení 
k těmto tématům. 

Královéhradecký 
kraj  

Připomínky zásadní: 
 
K § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., doplňuje se text „Při přijímání do vyššího ročníku podle 
§ 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek neuplatňuje.“ Navrhujeme původní znění textu 
(vypuštění navrhované věty bez náhrady), neboť použití zápisového lístku řeší a dle našeho 

Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady  
 
KVK na připomínce netrvá. 
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názoru může řešit pouze zákon, nikoliv vyhláška. 
 
Obecné připomínky 
k příloze č. 2 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  
Není zřejmé, zda bude tento tiskopis sloužit rovněž při přijímání uchazečů ke studiu ve vyšší 
odborné škole, i když je přílohou vyhlášky o přijímání ke střednímu vzdělávání.  
 
Připomínky doporučující: 
 
K návrhu přílohy č. 1 vyhlášky 353/2016 Sb. – poznámka č. 4: nahradit slovo „škola“ slovy 
„střední škola“  

 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – vyhláška č. 353/2016 Sb. 
neupravuje přijímací řízení ke 
střednímu vzdělávání. 
 
 
 
Akceptováno – upraveno v textu 
novely 

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek  

Liberecký kraj Připomínky zásadní: 
 
Příloha č. 1 Uzpůsobení konání jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
V třetím sloupci tabulky „Přípustná uzpůsobení…“ je uvedeno: „zajištění následného přepisu 
odpovědí do záznamového archu“. Navrhujeme upřesnit, kdo je oprávněn přepis odpovědí  
do záznamového archu provádět. 
 
§ 11 Konání jednotné zkoušky do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 
Úpravu podmínek pro konání jednotné zkoušky, resp. místa konání jednotné zkoušky v případě, 
že se uchazeč hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a další přihlášky pak podá do 
oborů vzdělání bez talentové zkoušky, považujeme za důležitou.  
Dle stávající právní úpravy uchazeč koná vždy jednotnou zkoušku v jednom termínu ve škole, 
kam se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. S ohledem na dojezdové vzdálenosti 
do škol, které nabízí uvedený obor vzdělání, četnost těchto škol v kraji, potažmo republice a 
v neposlední řadě motivaci vykonat úspěšně testy ve škole, ve které uchazeč neuspěl při 
talentové zkoušce, navrhujeme možnost vybrat si školy, ve kterých uchazeč jednotné zkoušky ve 
stanovených termínech vykoná. Této změně nebrání ani systém předávání výsledků testů 
uchazečů jednotlivým školám, neboť tyto se předávají elektronickou cestou všem školám, do 
kterých uchazeč podal v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní 
zkouškou přihlášky.  
Navrhujeme upravit text § 11 vyhlášky tak, aby si uchazeč mohl v případě podání přihlášky 
do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a následně dalších přihlášek do oborů 
vzdělání bez talentové zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení zvolit, ve kterých školách 
jednotné zkoušky vykoná a odpadla povinnost jeden termín vždy vykonat ve škole 
s oborem Gymnázium se sportovní přípravou. Zároveň navrhujeme, aby byl ve smyslu 
výše popsané změny upraven i formulář přihlášky ke vzdělávání (změna formulace 

 
Akceptováno – upřesněno 
v odůvodnění, za zajištění přepisu 
je odpovědný ředitel střední školy, 
ten určí, kdo bude přepis provádět, 
je to obdobné jako u maturitní 
zkoušky. 
 
Nelze akceptovat – jde nad rámec 
novely. Úprava přijímacího řízení 
do oborů Gymnázium se sportovní 
přípravou bude realizována 
v nejbližší novele školského zákona. 
 
LB kraj na své připomínce trvá. 
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vysvětlivky 7). 
 

Olomoucký kraj  Připomínky zásadní: 
 
K čl. I. bodu 1 (ustanovení § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání): 
Z navrhovaného znění není zřejmé, proč úprava informovaného souhlasu je zahrnuta až v odst. 9 
předmětného ustanovení. V odst. 8 předmětného ustanovení je uvedeno, že v případě školní 
přijímací zkoušky se použije obdobně úprava uvedená v odst. 1 až 7 předmětného ustanovení. 
Znamená to tedy, že na úpravu podmínek konání školní přijímací zkoušky (pokud je stanovena) 
nebude informovaného souhlasu třeba? A pokud ano, z jakého důvodu by měl být v případě 
školní přijímací zkoušky informovaný souhlas vyloučen? Máme za to, že úprava informovaného 
souhlasu by měla být uvedena v odst. 8 předmětného ustanovení a skutečnost, že na úpravu 
podmínek konání školní přijímací zkoušky (pokud je stanovena) se použijí předcházející odstavce 
předmětného ustanovení (tedy včetně odstavce 8) přiměřeně, by měla být uvedena až 
v posledním odstavci předmětného ustanovení. 
 

Akceptováno – upraveno v textu 
novely 

Plzeňský kraj Připomínky zásadní: 
 
Ke znění ust. § 14 
Redukované hodnocení výsledného pořadí uchazečů pouze na základě testu z matematiky a 
dalších kritérií přijímacího řízení není v souladu s rozsudkem nejvyššího správního soudu, podle 
kterého je výsledek rozhovoru nutno zahrnout do hodnocení výsledku přijímacího řízení. (V praxi 
používají školy hodnocení rozhovoru bodovou škálou 0 – 50 bodů, srovnatelně s JPZ).  
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 9 As 86/2007 – 76 
Ohodnocení rozhovoru konaného dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 
místo přijímací zkoušky z českého jazyka s osobou, která není státním občanem České 
republiky, je nutno promítnout do výsledků přijímací zkoušky (je-li v souladu s § 60 odst. 4 téhož 
zákona stanovena). 
Ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona, umožňující cizincům  
na žádost prominout zkoušku z českého jazyka a ověřit jejich znalosti jazyka rozhovorem, z 
uvedeného způsobu hodnocení výjimku nestanoví.... Účelem citovaného ustanovení je snížení 
případného handicapu žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština a v důsledku toho mohou 
být oproti ostatním žákům znevýhodněni. Pokud by nechtěli být ve znalostech českého jazyka 
srovnáváni s ostatními žáky, na jejich žádost jim je tato zkouška prominuta, namísto ní se však 
musí podrobit ověření znalosti jazyka formou rozhovoru. Forma rozhovoru minimalizuje možnost 
nepochopení zadání písemného testu, dovoluje upřesnění otázky a v daných souvislostech je 
objektivnějším prostředkem ověření znalostí. Výsledek rozhovoru je však nutno zahrnout do 
hodnocení výsledku přijímacího řízení, v daném případě do tzv. skóre. Pokud by se tak 

Vysvětleno v rámci korespondenč. 
vypořádání – jde nad rámec novely 
vyhlášky. Pro takovouto úpravu je 
nyní nedostatečné zmocnění ze 
zákona. Ředitel školy může na 
základě pohovoru, kdy zjistí, že 
uchazeč nemá dostatečné 
předpoklady pro absolvování výuky 
v českém vyučovacím jazyce ve 
střední škole, uchazeče nepřijmout, 
nicméně toto nelze zahrnovat jako 
vlastní kritérium přijímacího řízení 
podle § 60d školského zákona do 
celkového hodnocení uchazeče, 
resp. do výsledku jednotné zkoušky 
bez písemného testu z ČJL.    Musí 
být řešeno novelou školského 
zákona. 
 
Plzeňský kraj na připomínce netrvá. 
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nestalo, nebylo by možno porovnat výsledek přijímacího řízení žáků skládajících zkoušku z 
českého jazyka a uchazečů, kteří se namísto ní podrobili rozhovoru a vydat objektivní rozhodnutí 
o výsledku přijímacího řízení v souladu s § 60 odst. 4 školského zákona. Ustanovení § 20 odst. 4 
školského zákona umožňuje uchazeče, který osvědčí potřebnou schopnost porozumění a 
konverzace v českém jazyce, ohodnotit vysokým počtem bodů i bez ověřování zvládnutí 
některých složitých gramatických jevů, které jsou předmětem „klasické“ zkoušky. 
 

Karlovarský kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj  Bez připomínek  

Středočeský kraj Bez připomínek  

Jihočeský kraj Připomínky formální: K příloze č. 2 – Doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání  ke 
vzdělávání – vztahuje se i na uchazeče o studium na VOŠ, i když je přílohou vyhlášky o přijímání 
žáků ke střednímu vzdělávání?  
 

Vysvětleno – vyhláška č. 353/2016 
Sb. neupravuje přijímací řízení ke 
střednímu vzdělávání. 
 

Zlínský kraj Bez připomínek  

Ústecký kraj Bez připomínek  

SMO ČR Bez připomínek  

HK ČR  Bez připomínek  

ČMKOS Bez připomínek  

CZESHA Bez připomínek  

AŘG Zásadní připomínky: 
 
§ 13, odst. 9: 
 
Žádáme, aby informovaný souhlas byl udělován jen ve školském poradenském zařízení, a to ve 
všech případech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno v rámci osobního 
vypořádání -  potvrzování 
informovaného souhlasu v SŠ u 
naprosto všech typů uzpůsobení, 
kdy v 80 až 90 procentech jde jen o 
navýšení času, by bylo z časového 
hlediska pro uchazeče a jejich 
zákonné zástupce velmi časově a 
logisticky nekonformní, zejména 
v případech, kdy uchazeč podává 
přihlášku do SŠ velmi vzdálených 
od místa bydliště. Nicméně 
v případě použití počítače a využití 
služeb podporující osoby 
považujeme za nutné, aby toto 
ředitel SŠ skutečně projednal 
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Není v návrhu: 
 
Doporučení školského poradenského zařízení je součástí přihlášky podle§1, odst. 1h. 
Doporučujeme toto zvýraznit, či upozornit v důvodové části – rodiče nosí posudky například týden 
před konáním přijímacích zkoušek a diví se, proč je nepřijmeme, a co je ještě horší, někteří 
ředitelé je přijímají i po termínu podání přihlášky 
 
Navrhujeme zařadit k § 13 tento odstavec: 
 
Pracovníci školského poradenského zařízení vydávají doporučení v souladu se současným 
průběhem přijímacích zkoušek. PPP často vydávají doporučení, která odporují pravidlům 
přijímacích zkoušek, např. u kategorie 0 vysvětlit, čemu žák nerozumí spod. 
 
Dále upozorňujeme na problém asistentů u přijímacích zkoušek. Kdo asistenta poskytuje – 
střední škola, kde uchazeč zkoušky koná, nebo základní škola? Co když střední škola takového 
asistenta nemá? Přivede-li si uchazeč asistenta, čí je to zaměstnanec, komu je odpovědný? Kdo 
ho hradí? 
 
K uzpůsobení konání jednotné zkoušky – str. 26, kategorie 0: 
Přípustná uzpůsobení: 

- samotná učebna pro uchazeče – takto to zní, že každý uchazeč je sám v jedné místnosti.  
Doplnit samostatná učebna pro uchazeče s navýšením času 25%, 50%, 75%, 100% 

- úprava pracovního místa - ????? 
 
K Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke 
vzdělávání: 
 
Doporučujeme vytvořit standardizované výroky, které budou v souladu se současnou podobou 
přijímacího řízení. 
Doporučujeme pro pracovníky poraden, kteří posudky vypracovávají, vytvořit manuál a zejména 
je seznámit s tím, jak přijímací zkoušky v současné době vypadají. Navrhují například podtrhovat 

s uchazečem, resp. zákonným 
zástupcem osobně, v krajním 
případě aspoň korespondenčně. 
Proto se u přijímacího řízení MŠMT 
rozhodlo pro tuto speciální úpravu. 
Odhadem jde o desítky případů 
v rámci ČR. Viz také připomínka 
JMK. 
 
Vysvětleno v rámci osobního 
vypořádání -  je uvedeno v § 60b 
odst. 4 zákona, nelze znovu řešit 
vyhláškou. 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci osobního 
vypořádání -  jde nad rámec 
možností prováděcího právního 
předpisu, bude řešeno v rámci 
metodického sdělení, které bude 
zpracováno ve spolupráci MŠMT – 
CZVV – NÚV. 
 
 
 
Akceptováno – upřesněno v textu 
novely  
 
 
 
Vysvětleno v rámci osobního 
vypořádání -  jde nad rámec 
možností prováděcího právního 
předpisu, může být řešeno v rámci 
metodického sdělení, které bude 
zpracováno ve spolupráci MŠMT – 
CZVV – NÚV. 
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důležité informace, vysvětlovat, pokud uchazeč něčemu nerozumí apod. 
 
Doporučující připomínky: 
 
Znovu žádáme zkrácení doby odevzdání zápisového lístku z 10 na 5 dnů. Víme, že není součástí 
vyhlášky, ale školského zákona. 
 
Upozorňujeme dále na některá doporučení školského poradenského zařízení, která podle našeho 
názoru nejsou zcela v souladu se zamýšlenou legislativou – omezení podpůrných opatření 
pouze na dobu přijímacího řízení. Tato opatření diskriminují uchazeče, kteří si podobné 
doporučení „neseženou“, argumenty, že ve stresu žák pracuje pomaleji, jsou podle našeho 
názoru lichá. 

 
 
Nelze akceptovat – musí být řešeno 
novelou školského zákona 
 
 

SP ČR Připomínky zásadní: 
 
K novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.:  
Nad rámec předložené novely požadujeme vypuštění odst. 1 v § 19 bez náhrady, ostatní 
odstavce přečíslovat. 
 
Zdůvodnění:  
Zastáváme trvale názor, že postup uvedený v § 19, odst. 1 je v rozporu se zněním, uvedeným v  
§ 16 odst. 9 platného školského zákona. Zatímco zákon hovoří o MOŽNOSTI žáka navštěvovat 
běžnou školu, text prováděcí vyhlášky extenzivně hovoří o PŘEDNOSTNÍM vzdělávání žáka 
v běžné škole. Uvedená textace jde tedy podle našeho názoru nad rámec dikce zákona. 
Proto požadujeme vypuštění celého odstavce z vyhlášky. 
 
Připomínky doporučující: 
K nově navrženému znění § 13, odst. 9:  
Navrhujeme druhou větu tohoto odstavce upravit následovně: „V případě, že z doporučení 
školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služby podporující osoby, 
musí být tento informovaný souhlas učiněn ve škole prokazatelně doručen zletilým uchazečem 
nebo jeho zákonným zástupcem škole, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné 
zkoušky.“ Zdůvodnění:  
Vidíme jako velmi komplikované a nákladné, aby se uchazeč/zákonný zástupce v případě 
daného uzpůsobení zkoušky musel dostavit do střední školy ještě před konáním přijímací 
zkoušky (obzvláště pokud je škola značně vzdálena od jeho bydliště) a to dokonce vícekrát, 
pokud uchazeč hodlá konat přijímací zkoušky na více školách. Zde by podle našeho soudu mělo 
postačit prokazatelné doručení informovaného souhlasu škole. 
 
K Příloze č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb., kategorie uzpůsobení „O“: 
Doporučujeme tuto kategorii rozdělit do více dílčích kategorií (např. uchazeči se SVP – 

Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady -  jde nad rámec novely 
vyhlášky, která se soustředí na 
úpravy přijímacího řízení. 
 
SP ČR na připomínce netrvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – souhlas může být doručen 
i korespondenčně.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady -   
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uchazeči s tělesným a jiným postižením – uchazeči s jiným rodným jazykem než českým atd.) a 
jim daleko konkrétněji přiřadit uzpůsobení zkoušky. 
Zdůvodnění:  
Z našeho pohledu je tato kategorie vytvořena jako velmi široká, zahrnující jak uchazeče se SVP, 
uchazeče tělesně, sluchově postižené vč. uchazečů s jiným rodným jazykem než českým.  
Odpovídající výběr uzpůsobení zkoušky pak uvádí velmi rozdílnou škálu uzpůsobení, které ale u 
některých znevýhodnění uchazeče není relevantní (Např. pozn. 3 u uzpůsobení kompenzačními 
pomůckami vylučuje pro uchazeče s jiným rodným jazykem než českým využití Pravidel českého 
pravopisu a Slovníku spisovné češtiny, i když by to u tohoto znevýhodnění bylo více než vhodné). 
 
K Příloze č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.:  
Ve formuláři „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke 
vzdělávání“ navrhujeme doplnit kromě kolonky „Navýšení časového limitu pro konání písemných 
testů jednotné zkoušky“ ještě další kolonky k uvedení dalších uzpůsobení pro konání jednotné 
zkoušky (podle Přílohy č. 1), např. kompenzační pomůcky, úpravu pracovního místa, využití 
služeb podporující osoby atd. 
 
Zdůvodnění:  
Formulář zmíněného Doporučení obsahuje pouze jeden typ uzpůsobení zkoušky (navýšení 
časového limitu) a tím by bylo znemožněno, aby se škola realizující přijímací řízení dozvěděla o 
dalších případných uzpůsobeních zkoušky, na které má uchazeč na základě vyšetření ve ŠPZ 
nárok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno v rámci vypořádací 
porady – formulář bude upraven, 
nicméně navýšení času je 
nejdůležitějším a vždy využívaným 
přípustným podpůrným opatřením, 
ostatní jsou pouze fakultativní.   
 

UOOU Bez připomínek  

KVOP Bez připomínek  

V Praze 27. října 2018 

Vypracovala: Mgr. Petra Pátková 
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