
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

Žáci z Ukrajiny

● Přihláška ke vzdělávání

o základní škola potvrdí na zadní straně přihlášky pouze ty známky, které žák získal na této škole,

o známky z předchozího vzdělávání na Ukrajině žák doloží prostřednictvím úředně ověřených
kopií vysvědčení, nebo čestným prohlášením o známkách z jednotlivých předmětů za
požadované ročníky, pokud vysvědčení z Ukrajiny nemá (vzor čestného prohlášení v příloze),

o pokud základní škola klasifikovala žáka slovně, musí tuto klasifikaci pro účely přijímacího řízení
převést na známky,

o pokud nemá žák přiděleno rodné číslo, uvádí se na přihlášku místo rodného čísla datum
narození, tuto informaci MŠMT uvádí v bodě 3) ve vysvětlivkách k přihlášce (RČ uvede
uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu
nebylo RČ přiděleno, uvede datum narození.).

● Přijímací zkoušky

o MŠMT vydalo opatření obecné povahy č. j. MSMT_29772/2022-1 (viz příloha), na jehož
základě se žákům, kteří přišli z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem:

– na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka,

– na žádost umožní konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce
(čas se nenavyšuje, anglický jazyk možný není),

– žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a o konání zkoušky
z matematiky v ukrajinském jazyce se podává společně s přihláškou ke vzdělávání.

o dále na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT_29772/2022-1:

– může ředitel střední školy umožnit žákům z Ukrajiny na žádost konání školní přijímací
zkoušky v ukrajinském jazyce, tuto skutečnost zveřejní ředitel spolu s vyhlášením
přijímacího řízení (v tomto případě opět žák musí požádat společně s přihláškou),

– pokud ředitel střední školy žákům z Ukrajiny konání školní přijímací zkoušky
v ukrajinském jazyce neumožní, navyšuje se žáku z Ukrajiny čas na vypracování školní
přijímací zkoušky o 25 % a žák má právo použít překladový slovník (o uvedené žák žádat
nemusí),

– pokud žák žádá o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka nebo o konání
zkoušky z matematiky či školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce, doloží společně
s žádostí o prominutí, že je cizincem s dočasnou ochranou (stačí kopie dokladu o udělení
dočasné ochrany),

– žádosti uvedené výše a doklad o dočasné ochraně se v ideálním případě podávají
s přihláškou ke vzdělávání,

o škola úroveň znalosti českého jazyka v případě, kdy je prominuta zkouška z českého jazyka,
která je součástí kritérií přijímacího řízení, povinně ověřuje rozhovorem, při kterém se zjišťuje,
zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání se v daném oboru vzdělání; v oborech
vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky může ředitel pohovor k ověření znalosti českého
jazyka také zařadit do kritérií přijímacího řízení

o rozhovor bodově nenahrazuje přijímací zkoušku z českého jazyka, hodnotí se pouze splnil x
nesplnil,

o žák s prominutou zkouškou z českého jazyka se do celkového pořadí uchazečů podle bodového
hodnocení kritérií přijímacího řízení zařadí na místo získané v rámci tzv. redukovaného pořadí,



o redukované pořadí

– škola vytvoří redukované pořadí na základě součtu bodů z přijímací zkoušky z matematiky,
bodů za prospěch, za další aktivity, případně za talentovou zkoušku, tj. bez bodů za
přijímací zkoušku z českého jazyka,

– v celkovém pořadí (tj. po přičtení bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka těm
uchazečům, kteří zkoušku konali) se žák – cizinec zařadí na stejné místo, které obsadil
v redukovaném pořadí


