
____________________________________________________________ 
Systém ASPI - stav k 19.11.2017 do částky 132/2017 Sb. a 36/2017 Sb.m.s. - RA1129 
353/2016 Sb. - o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - poslední stav textu  
 

353/2016 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne 24. října 2016  
 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  
 
Změna: 243/2017 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 vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 
zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:  
 

§ 13  
 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
 (1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle 
doporučení školského poradenského zařízení.  
  
 (2) Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami zkušební 
dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.  
  
 (3) Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma 
nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v 
otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy.  
  
 (4) 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.  
  

§ 14  
 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob podle § 20 odst. 4 školského zákona  
 
 Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury 
podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení 
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího 
programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném 
hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.  
  

aspi://module='ASPI'&link='243/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252328'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252360g'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252364'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='383/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='49/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='178/2016%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%252360d'&ucin-k-dni='30.12.9999'

