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Legislativní odkazy pro přijímací řízení

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 59-64 a § 88

novela - zákon č. 178/2016 Sb. (účinnost výše uvedených § od 1. 9. 2016)

• Nahrazení vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách – dle sdělení 
MŠMT se vyhláška připravuje
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 60 Organizace přijímacího řízení

• v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do ŠR po 31. 1. může ŘŠ vyhlásit 1. kolo PŘ v jiném 
termínu, nejpozději však do 31. 8.

• v oborech s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 
literatury a z matematiky (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 
Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání

• možnost stanovit pro PŘ zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena

§ 60a Přihláška

• přihláška se podává na tiskopise, který zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(nový formulář)

• přihlášku odevzdá uchazeč ŘŠ do 1. března

• ŘŠ předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 
dnů
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 60b Obsah a forma přijímacích zkoušek

• PZ v prvním kole pro obory vzdělání s MZ se konají v pracovních dnech v období 12. - 28. 4.,

pro ostatní obory vzdělání v období 22. - 30. 4.

• přípravu zadání, distribuci a zpracování a hodnocení testů jednotné zkoušky zajišťuje Centrum.

• cizinci nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Čj, zůstává povinnost školy ověřit rozhovorem 
znalost českého jazyka

• obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ŘŠ

§ 60c Organizace příjímacích zkoušek

• JZ se koná v prvním kole PŘ v termínu stanoveném MŠMT, a to:

4-leté obory vzdělání a nástavby 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

6-letá a 8-letá gymnázia 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017

• každý uchazeč může konat oba písemné testy dvakrát, a to na školách v pořadí uvedených

na přihlášce

• náhradní termíny jsou stanoveny pro uchazeče, kteří se nedostavili a svoji neúčast omluvili písemně 
nejpozději do tří dnů ŘŠ, a to na 11. 5. 2017 a 12. 5. 2017

• pokud se koná školní přijímací zkouška, zašle ŘŠ pozvánku uchazeči nejpozději 14 dní před jejím 
termínem

• školní PZ v náhradním termínu se koná vždy nejpozději do jednoho měsíce po termínu řádné PZ
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 60d Hodnocení výsledků PŘ

• ŘŠ hodnotí splnění kritérií PZ uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

b) výsledků jednotné zkoušky pokud je součástí PŘ

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče

• hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60% (s výjimkou 
sportovních gymnázií)

• uchazeči se započítává vždy lepší výsledek testů JZ

• Centrum uvolní výsledky JZ nejpozději do 28. 4.

• ŘŠ může stanovit hranici úspěšnosti (jak u JZ tak i ŠPZ) jako nezbytné podmínky pro přijetí
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 60e Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

• ŘŠ u oborů vzdělání s MZ ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků 
Centrem, u ostatních oborů do dvou pracovních dnů ode dne konání PZ a zveřejní seznam přijatých

• nepřijatým ŘŠ odešle rozhodnutí

• ŘŠ dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

• pokud se JZ ani školní PZ nekoná, zveřejní ŘŠ seznam přijatých a odešle rozhodnutí nepřijatým

v termínu 22. 4. – 30. 4.

• odvolání proti rozhodnutí lze podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

§ 60f Další kola přijímacího řízení

• ŘŠ může zohlednit výsledky JZ z prvního kola PŘ, současně určí náhradní způsob hodnocení pro 
uchazeče, kteří JZ nekonali

• školní PZ se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola PŘ

• pozvánku zašle ŘŠ uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zkoušky
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 60g Zápisový lístek

• uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží ZL v ZŠ do 15. 3., u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.

• nevztahuje se na nástavbové a zkrácené studium a jinou než denní formu vzdělávání

• pozor na doručování – doporučeně!

§ 61 Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia 

- beze změn
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 62 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

• první kolo PŘ vyhlásí ŘŠ do 31. 10.

• uchazeč odevzdá přihlášku ŘŠ do 30. 11.

• talentová zkouška se koná v pracovních dnech v období 2. – 15. 1., v případě Gymnázia se sportovní 
přípravou v období 2. 1. – 15. 2.

• výsledky talentové zkoušky oznámí ŘŠ uchazeči do 20. 1., v případě Gymnázia se sportovní 
přípravou do 20. 2.

• pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně pokračuje v PŘ

• jednotná PZ se nekoná (s výjimkou Gymnázia se sportovní přípravou)

• ŘŠ zveřejní seznam přijatých a vydá rozhodnutí o nepřijetí v období 5. – 15. 2. (s výjimkou 
Gymnázia se sportovní přípravou)

• podáním přihlášky do oboru s TZ není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku podle § 60a 
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

- beze změn

§ 64 odkazuje na vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách (připravovanou MŠMT)
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ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

• sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky 
na 1. března na první kolo přijímacího řízení, 

• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů 
vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání, 

• přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů 
vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem,

• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika 
a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

• jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, 
které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

• jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám, 

• školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; 
hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do 
oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %, 

• v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a 
nově do 15. února,

• mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole 
přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna.
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Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
kalendář Termín Aktivita 

září do 30. září 2016
Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných 
zkoušek podle §60c odst.1 školského zákona.

říjen do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

listopad do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

leden

od 2. do 15. ledna 2017
Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní 
přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

únor do 20. února 2017
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou. 

březen do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

duben

od 12. do 28. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole 
přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou 
zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

12. dubna 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, 
včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).

18. dubna 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a 
osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).

19. dubna 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, 
včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona.

20. dubna 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a
osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona)

květen
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.



Další informace na internetových stránkách:

• Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore

• CERMATu

http://www.cermat.cz

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje – ŠIP (Školský informační portál)

http://www.sipkhk.cz/
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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