
Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče podle zákona 67/2022 Sb., a podle § 20 zákona 
561/2004 Sb., školského zákona 
 
1. Tento doplněk ke kritériím přijímacího řízení se vztahuje na uchazeče s českým nebo cizím 
státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. 
2. Za uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 
považují všichni uchazeči o přijetí ke studiu, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání 
předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území České republiky. 
Uchazeči, kteří se účastní přijímacího řízení v souladu se zákonem 67/2022 Sb., Lex Ukrajina, 
v platném znění, mohou v případě nemožnosti předložit doklad o dosavadním vzdělání, připojí 
k přihlášce čestné prohlášení, ve kterém se pokusí zrekonstruovat výsledky svého předchozího 
vzdělávání. Takto získané hodnocení bude převedeno na českou hodnotící škálu.  
3. Uchazečům podle bodu 2 se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 
školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří rozhovorem. S jeho pomocí se posuzuje pouze 
elementární znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Rozhovor bude 
strukturován do jednotlivých okruhů, které budou hodnoceny zvlášť. Bude veden 
komisionálně, o jeho průběhu bude proveden záznam. Hodnocení bude obsahovat konečný 
výsledek (uspěl/neuspěl), popis průběhu rozhovoru a výsledky jednotlivých okruhů, které 
odůvodní konečný výsledek. Uchazeči, kteří budou hodnoceni také na základě rozhovoru, 
obdrží v časovém předstihu okruhy, kterých se rozhovor bude týkat. 
4. Uchazeč má právo na vykonání písemného testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce. Své rozhodnutí o svém výběru sdělí na 
formuláři přihlášky k přijímací zkoušce na zadní straně do kolonky „Schopnosti, vědomosti, 
zájmy, talent uchazeče a další“ nebo na samostatném listu ve formě přílohy.  
5. Uchazeč, který využije práva nevykonávat zkoušku z českého jazyka a uspěje při rozhovoru 
podle bodu 3, bude hodnocen na základě redukovaného hodnocení. Takové hodnocení vzniká 
na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky.  
 
 
     


