
 
Doplňující kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny 

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v 

souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace:  

• uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a požádat o 

konání testu z matematiky v ukrajinském jazyce,  

• uchazeč se může rozhodnout konat přijímací zkoušky v češtině – v tomto případě mu 

bude navýšen čas na vypracování o  25% a může využít překladový slovník (uchazeč 

si zajistí sám vlastní slovník bez vpisků a výkladové části),  

• společně s přihláškou ke studiu uchazeč přiloží:  

o žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a konání testu z 

matematiky v ukrajinském jazyce (viz formulář),  

o doklady o poskytnutí dočasné ochrany v ČR (postačuje doložení prosté kopie), 

o dokumenty o předchozím vzdělání ve škole mimo území ČR – mohou být 

nahrazeny čestným prohlášením,  

• bližší informace – zákon č. 67/2022 Sb., Opatření obecné povahy MŠMT č. j. 

29772/2022-1 ze dne 27. října 2022, Informace MŠMT k přijímací zkoušce z českého 

jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke 

střednímu vzdělávání.  

Rozhovor nahrazující přijímací zkoušku z českého jazyka (na základě žádosti uchazeče)  

U uchazeče, který nekoná zkoušku z českého jazyka, ověří škola rozhovorem znalost českého 

jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání daného oboru vzdělání:  

• rozhovor se bude konat v termínu pro konání přijímacích zkoušek (v době, kdy 

ostatní uchazeči konají přijímací zkoušku z českého jazyka),  

• o průběhu rozhovoru je veden písemný záznam se stanoviskem členů komise,  

• výsledkem konání rozhovoru je stanovisko – USPĚL/NEUSPĚL,  

• pokud je výsledkem rozhovoru stanovisko USPĚL, uchazeč splnil kritéria přijímacího 

řízení a přistupuje se k tzv. redukovanému hodnocení (na základě výsledku přijímací 

zkoušky z matematiky),  

• pokud je výsledkem rozhovoru NEUSPĚL, uchazeč kritéria přijímacího řízení nesplnil 

a není z důvodu nesplnění kritérií přijat (řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů).  

 Ve Šternberku 31. ledna 2023 

Ing. Pavel Andrys 
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