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VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2016

o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 171 odst. 6 a § 28 odst. 7 a 8 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona
č. 82/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH
DISCIPLÍN

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah a obsah státních zkoušek z grafických
disciplín (dále jen „zkouška“) a jejich zkušební
řád,

b) pravidla konání zkoušek, včetně přihlašování na
zkoušky,

c) pravidla hodnocení výsledků zkoušek,

d) úplatu za zkoušky a způsob její úhrady.

§ 2

Zkoušky podle disciplíny a úrovně náročnosti,
rozsah a obsah

(1) Zkoušky lze konat v následujících disciplí-
nách a úrovních náročnosti

a) psaní na klávesnici základní, psaní na klávesnici
se zvýšenou rychlostí, psaní na klávesnici mis-
trovské,

b) zpracování textu na počítači,

c) těsnopis základní, těsnopis se zvýšenou rych-
lostí, komorní těsnopis,

d) stenotypistika.

(2) Rozsah a obsah zkoušek stanoví zkušební
řád uvedený v příloze této vyhlášky.

Pravidla konání zkoušek

§ 3

(1) Zkoušky se konají v jarním a zimním zku-
šebním období u Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zřízené a k tomu pověřené právnické
osoby (dále jen „zkušební instituce“) nebo v prosto-
rách střední školy (dále jen „škola“), která o jejich
uspořádání požádá zkušební instituci a splňuje pod-
mínky stanovené v § 5. Termín zkoušek konaných
ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní
zkušební období.

(2) Termíny zkoušek u zkušební instituce vy-
hlásí zkušební instituce způsobem umožňujícím dál-
kový přístup nejpozději do 15. dubna pro jarní zku-
šební období a nejpozději do 15. října pro zimní
zkušební období.

(3) Termíny zkoušek konaných ve škole podle
odstavce 1 navrhuje zkušební instituci škola po-
dáním hromadné přihlášky podle § 6. Zkušební
instituce v navrženém termínu zkoušku uspořádá,
pokud není navržený termín obsazený a pokud jsou
splněny podmínky podle § 5; postupuje přitom
podle § 6 odst. 3.

§ 4

(1) Zkušební instituce určí ze zkušebních komi-
sařů jejich předsedu, který plní úkoly při hodnocení
zkoušek podle § 7.

(2) Zkušební instituce vysílá na zkoušky ko-
nané u školy zkušební komisaře.

(3) Zkoušku vede zkoušející zkušební komisař.

§ 5

(1) Zkoušky z psaní na klávesnici a ze zpraco-
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vání textu na počítači lze konat při počtu minimálně
8 přihlášených uchazečů.

(2) K výkonu zkoušek musí být k dispozici
učebna s odpovídající technikou a musí v ní být za-
jištěn technický dozor.

§ 6

(1) Uchazeč se přihlašuje zkušební instituci ke
zkoušce samostatně, nebo prostřednictvím školy,
jedná-li se o zkoušku konanou u školy, na formuláři
přístupném způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

(2) Přihlášku podává uchazeč nebo škola zku-
šební instituci nejpozději do 15. května pro jarní
zkušební období a nejpozději do 15. listopadu pro
zimní zkušební období. Přihlášku ke zkoušce ko-
nané u školy mimo jarní a zimní zkušební období
podává škola zkušební instituci nejméně 30 dnů před
jejím plánovaným konáním.

(3) Zkušební instituce přihlášku písemně po-
tvrdí s uvedením času zahájení zkoušky. Je-li termín
obsazený, zkušební instituce přihlášku nepotvrdí
a sdělí nejbližší další termíny. Potvrzení podle věty
první a sdělení podle věty druhé mají vždy písemnou
formu, přednostně formu zprávy na adresu elektro-
nické pošty.

(4) Přihláška ke zkoušce podaná samostatně
zkušební instituci obsahuje jméno a příjmení ucha-
zeče, rodné číslo uchazeče, nebylo-li rodné číslo při-
děleno, pak datum narození, doklad o dosaženém
vzdělání, adresu a adresu elektronické pošty, termín
konání zkoušky a disciplínu podle § 2 odst. 1. Při-
hláška podaná prostřednictvím školy kromě údajů
uvedených ve větě první dále obsahuje název, adresu
a e-mailovou adresu školy, náhradní termín konání
zkoušky, celkový počet uchazečů a čas zahájení
zkoušky.

Pravidla hodnocení zkoušek
§ 7

(1) Zkoušky se hodnotí stupni hodnocení

a) 1 – výborný,

b) 2 – velmi dobrý,

c) 3 – dobrý,

d) 4 – neprospěl.

(2) Výsledek zkoušek z psaní na klávesnici po-
dle § 2 odst. 1 písm. a), těsnopisu podle § 2 odst. 1
písm. c) a stenotypistiky hodnotí postupně tři zku-
šební komisaři v tomto pořadí: zkoušející zkušební
komisař přítomný zkoušce, zkušební komisař, který
ověřuje a případně reviduje hodnocení zkoušejícího
zkušebního komisaře, a předseda zkušebních komi-
sařů, který stanoví výsledný stupeň hodnocení. Oba
zkušební komisaři zapíší své hodnocení v číselné po-
dobně do protokolu o výsledku zkoušky. Předseda
zkušebních komisařů rozhodne na základě hodno-
cení zkušebních komisařů o výsledném stupni hod-
nocení a zapíše jej do protokolu o výsledku
zkoušky. Zkušební komisaři i předseda zkušebních
komisařů stvrdí své hodnocení datem a podpisem.

(3) Výsledek zkoušky ze zpracování textu na
počítači hodnotí postupně dva zkušební komisaři
v tomto pořadí: zkoušející zkušební komisař pří-
tomný zkoušce a předseda zkušebních komisařů,
který stanoví výsledný stupeň hodnocení. Zkoušející
zkušební komisař a předseda zkušebních komisařů
zapíší své hodnocení v číselné podobě do protokolu
o výsledku zkoušky a stvrdí je datem a podpisem.

§ 8

(1) Uchazeči, který úspěšně složil zkoušku,
vydá zkušební instituce nejdéle do 4 týdnů od jejího
vykonání vysvědčení.

(2) O neúspěšném konání zkoušky vydá zku-
šební instituce uchazeči písemné potvrzení, pokud
o to uchazeč požádá, a to do 4 týdnů od požádání.
V potvrzení podle věty první se uvede identifikace
uchazeče, název a sídlo zkušební instituce, termín
a adresa zkušební instituce nebo školy, kde se
zkouška konala.

(3) O zkouškách vede zkušební instituce doku-
mentaci v elektronické podobě a rovněž v podobě
listinné. Dokumentaci tvoří

a) dokumenty, do kterých uchazeč zapisuje texty
a řešení úloh,

b) protokol o výsledku zkoušky dokumentující
průběh celé zkoušky včetně hodnocení kon-
krétního uchazeče.

(4) Vysvědčení ukládá zkušební instituce po
dobu 45 let a dokumentaci podle odstavce 3 po dobu
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5 let způsobem stanoveným zákonem upravujícím
archivnictví a spisovou službu.

§ 9

Úplata za zkoušky a způsob její úhrady

(1) Úplata za vykonání zkoušky činí nejvýše
1 500,– Kč.

(2) Výši úplaty za zkoušky stanoví zkušební
instituce každoročně do 15. října pro následující ka-
lendářní rok a zveřejní ji způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(3) Podmínkou přístupu řádně přihlášeného
uchazeče ke zkoušce je úhrada úplaty. Úplatu hradí
uchazeč v hotovosti zkušebnímu komisaři indivi-
duálně v den konání zkoušky před jejím započetím.
Úplatu za zkoušku konanou u školy lze uhradit
v termínu podle věty druhé též prostřednictvím
školy.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání

§ 10

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech
o vzdělání, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) vysvědčení o státní zkoušce z grafických disci-
plín v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

„§ 4a

V případě tiskopisů vysvědčení státních
zkoušek z grafických disciplín plní úkoly školy po-
dle odstavců 1 až 6 Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zřízená a k tomu pověřená právnická
osoba zajišťující zkoušky.“.

3. Za přílohu č. 9 se doplňuje nová příloha
č. 10, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 3 písm. c)

Vysvědčení o státní zkoušce z grafických disciplín

10.1 Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici základní
10.2 Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí
10.3 Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici mistrovské
10.4 Vysvědčení o státní zkoušce z těsnopisu
10.5 Vysvědčení o státní zkoušce z těsnopisu zvýšenou rychlostí
10.6 Vysvědčení o státní zkoušce z komorního těsnopisu
10.7 Vysvědčení o státní zkoušce ze stenotypistiky
10.8 Vysvědčení o státní zkoušce ze zpracování textu na počítači
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ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ
USTANOVENÍ

§ 11

Přechodné ustanovení

Výši úplaty za zkoušky pro rok 2016 stanoví
a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

zkušební instituce do 14 dnů ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 58/2016 Sb.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
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vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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