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Informace k přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole 

mimo území ČR, a osob s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  

 

 

1. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, 

do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení 

z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.  

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka  

(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá 

písemně spolu s přihláškou. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném  oboru vzdělání, škola ověří 

rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální 

struktury v českém jazyce. 

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:  

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu 

dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče,  součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov 

v českém jazyce a diskuze nad textem.  

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat 

daný obor vzdělání.  

V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude 

přijat. 

 

2. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 

2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium 

s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 

Lex Ukrajina. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací 

zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč 

nemůže předložit.  

 

Praha 27. 1. 2023                  PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy 
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