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Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 
  

Datum účinnosti od: 31. října 2016 

Předpis ruší vyhlášku č. 671/2004 Sb.;  

  

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

§ 2 

  

Pozvánka k přijímací zkoušce 

 
(1) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména infor-
mace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanove-
ných ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu při-
jímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě 
přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání. 
 
(2) Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího 
řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 
 
(3) Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se 
zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. 
 
 

§ 3 

  

Školní přijímací zkouška 

 
(1) Ředitel školy zejména stanoví termín a místo konání školní přijímací zkoušky, její formu, 
zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory 
středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzdělávání. 
 
(2) Termíny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepře-
krývaly s termíny jednotné zkoušky. 
 
 



 

 

§ 4 

  

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky 

 
(1) Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, 
otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením 
postupu řešení. 
 
(2) Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu 
 
a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání, 

  

b) učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání, 

  

c) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů 
vzdělání. 
 
 

§ 5 

  

Předávání údajů z přihlášek Centru 

 
(1) Škola předá do registru uchazečů prostřednictvím informačního systému Centra údaje z 
přihlášky za uchazeče, který má konat jednotnou zkoušku. Centrum prostřednictvím infor-
mačního systému Centra zpřístupní školám do konce února informace o formátu a způsobu 
vkládání údajů do registru uchazečů. 
 
(2) Škola předá Centru do registru uchazečů tyto údaje 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození, 

  

b) identifikační údaje školy a oboru vzdělání, na které se uchazeč hlásí, 

  

c) pořadí termínů jednotné zkoušky uvedené v přihlášce, jež bude uchazeč konat, a 

  

d) údaje o uzpůsobení podmínek při přijímání ke konání testu jednotné zkoušky, které odpo-
vídají stupni podpůrných opatření2) z doporučení školského poradenského zařízení, a další 
náležitosti. Požadavek na zpracování zadání v Braillově písmu předá ředitel školy Centru ne-
prodleně po přijetí přihlášky uchazeče, z níž takové doporučení školského poradenského zaří-
zení vyplývá, nejpozději 2 pracovní dny po termínu podle § 60a odst. 5 školského zákona. 
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(3) Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci. 
 
(4) Pro náhradní termín předává škola údaje podle odstavce 2 Centru nejpozději do 2 pracov-
ních dní od doručení omluvy, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60c odst. 3 
školského zákona. 
 

§ 6 

  

Zkušební dokumentace jednotné zkoušky 

 
(1) Centrum dodá školám pro první a druhý termín jednotné zkoušky zkušební dokumentaci v 
bezpečnostní schránce, a to nejpozději poslední pracovní den, který předchází termínu konání 
jednotné zkoušky. 
 
(2) Zkušební dokumentaci tvoří testové sešity, záznamové archy pro zápis řešení testu a další 
dokumenty a soubory vztahující se k jednotné zkoušce pro jednotlivé uchazeče. 
 
(3) Další dokumenty vztahující se k jednotné zkoušce jsou 
 
a) prezenční listina uchazečů, 

  

b) protokol o průběhu jednotné zkoušky v učebně, 

  

c) pokyny pro zajištění jednotné zkoušky v učebně a 

  

d) další pomocné materiály. 

  

(4) Ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy převezme bezpečnostní schránku od 
osoby pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem o 
předání. 
 
(5) Pro náhradní termín jednotné zkoušky zpřístupní Centrum školám zkušební dokumentaci k 
zadání jednotné zkoušky pro jednotlivé uchazeče a další dokumenty prostřednictvím infor-
mačního systému Centra nejpozději 2 hodiny před konáním jednotné zkoušky v náhradním 
termínu stanoveném ministerstvem.  

 

§ 7 

  

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole 

 
(1) Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel. Bezprostředně před zaháje-
ním jednotné zkoušky zadávající učitel převezme zkušební dokumentaci. Dále zadávající uči-
tel postupuje v souladu s pokyny pro zajištění průběhu jednotné zkoušky v učebně. 



 

 

 
(2) Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. 
 
(3) V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanove-
né Centrem. 
 
(4) V protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně se uvádí veškeré okolnosti, které by 
mohly mít vliv na její průběh a hodnocení, včetně případných námitek uchazečů uplatněných 
bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky. 
 
(5) Záznamové archy a další dokumenty se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem 
o archivnictví a spisové službě. Skartační lhůta činí nejméně 5 let od ukončení přijímacího 
řízení. 
 
 

§ 10 

  

Předávání údajů ze záznamových archů Centru 

 
Škola převede záznamové archy jednotné zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru 
prostřednictvím informačního systému Centra bez zbytečného odkladu. 
 
 

§ 15 

  

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení 

 
(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 
 
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a 

  

b) kritéria přijímacího řízení. 

  

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno 
uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahá-
jením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího říze-
ní není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy 
zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 
 
 

§ 16 
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Odvolací řízení 

 
(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy. 
 
(2) Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria při-
jímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty 
důležité pro rozhodnutí o odvolání. 

  

Ministryně: 

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.  

  


