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Legislativní ukotvení

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 20 odst. 4 a navazuje vyhl. 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení 
ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého 
jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v 
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.)

• Novela § 20 odst. 4 – navrhnuto nové znění (Osobám, které získaly předchozí vzdělání se vzdělávaly 
alespoň 2 roky v předcházejících 4 letech před příslušnou zkouškou přijímací zkoušky, ve škole mimo 
území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách 
promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.)

• Opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-29772/2022-1 – čl. I, odst. 1 (Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona 
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších 
odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud 
je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.)
- úlevu mohou získat děti s vízy: D/VS/U, D/DO/667, D/DO/668 a D/DO/669, vízum je nalepený štítek v pase (přes celou 
stránku) a nebo také červené razítko, na kterém je kód víza, pokud děti nemají pas, mají toto razítko na tzv. hraniční 
průvodce, což je papír velikosti A5, na přední straně jsou osobní údaje dítěte a na druhé straně je nalepený štítek nebo 
razítko
– není-li „cizinec“, nemá nárok              ŠPZ
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Přijímání uchazečů z Ukrajiny s vízem strpění
• Čestné prohlášení, nemají-li vysvědčení (mají-li, tak 

úředně ověřená kopie + úřední překlad, nesdělí-li ředitel, 
že jej nepotřebuje)

• Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
• Žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v 

ukrajinském jazyce
• Prostá kopie dokladu o vízu strpění

vše volnou formou, popř. na rubovou stranu přihlášky
(infobalíček Meta: INFOBALÍČEK: Přijímací řízení a přihlášky na střední školy 
pro nově příchozí z Ukrajiny | META, o.p.s. (meta-ops.eu))

Známka Odpovídající hodnocení Převod na české hodnocení 

12 1+ 1 

11 1 1 

10 1- 1 

9 2+ 2 

8 2 2 

7 2- 2 

6 3+ 3 

5 3 3 

4 3- 3 

3 4 4 

2 4- 4 

1 5 5 

 

https://meta-ops.eu/novinky/infobalicek-prijimaci-rizeni-a-prihlasky-na-stredni-skoly-pro-nove-prichozi-z-ukrajiny/
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Rozsah a forma rozhovoru
• nekoná se JPZ z ČJL a všechny části ŠPZ, které ověřují znalost českého jazyka

• nejsou stanoveny konkrétní podmínky

• neposuzuje se znalost českého jazyka v celé své šíři, ale pouze elementární 
znalost nezbytná pro vzdělávání v daném oboru

• otázky kladené při rozhovoru nesmí přesahovat znalosti stanovené 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

• vlastní rozhovor může vést s uchazečem jednotlivý pedagogický pracovník, 
může být organizován i formou komisionální

• v průběhu rozhovoru mluví zkoušející srozumitelně, klidně a pomalu, 
používá krátké, jednoduché věty a jasné instrukce

• je vhodné z rozhovoru učinit záznam 
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Termín
• stanovuje ředitel školy

• může se konat v termínu stanoveném § 60b školského zákona, tj. v období
od 12. do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a v období od
22. do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání

• rozhovor musí být proveden před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke
vzdělávání
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Výsledek
• Výsledek hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního rozhovoru je

nutné nastavit jako souhlasné či nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný
uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní
obor vzdělání.

• Může se tedy stát, že na jednom oboru vzdělání bude výsledkem stanovisko
souhlasné, zatímco na druhém bude nesouhlasné.

• Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria
přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili
kritéria přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších kol
přijímacího řízení.
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Redukované hodnocení
• Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky, popř. těch částí školní

přijímací zkoušky, které neověřují znalost českého jazyka, vytváří ředitel
školy tzv. redukované hodnocení.

• Redukované pořadí všech uchazečů vzniká na základě hodnocení jednotné
přijímací zkoušky z matematiky, hodnocení výsledku těch součástí školní
přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní
přijímací zkouška, a dalších kritérií přijímacího řízení.

• Ředitel školy zařadí daného uchazeče z tohoto alternativního pořadí do
výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na
základě všech součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a
to na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí.
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Vzor záznamu zde na s. 6

Příloha č. 1 

 
Záznam o rozhovoru k ověření znalosti českého jazyka 

Jméno a příjmení: ____________________________ Datum narození: ______________ 

Obor vzdělání: ______________________________ Datum rozhovoru: _____________ 

 

Průběh rozhovoru: 

 
1. Rozhovor o dosavadním vzdělávání (max. v rozsahu odpovídajícímu RVP ZV) a zájmech 

uchazeče (upravte si jednotlivé části podle svých preferencí)                                                                                  
 
                                                                                                                 uspěl – neuspěl 
Stručné zdůvodnění hodnocení: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

2. Sepsání několika slov                                                          uspěl – neuspěl 
Stručné zdůvodnění hodnocení: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. Popis obrázku                                                                         uspěl – neuspěl 
Stručné zdůvodnění hodnocení: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4. Diskuze nad textem – téma č.___                               uspěl – neuspěl 
Stručné zdůvodnění hodnocení: _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Uchazeč, který z více než jednoho okruhu v rozhovoru je hodnocen hodnocením neuspěl, 
celkově neuspěl (možno stanovit fixní hranici úspěšnosti, pokud tak učiníte, uveďte 
v informacích k rozhovoru) 
 
Celkové hodnocení:                                                                           USPĚL – NEUSPĚL 
 
Zdůvodnění k celkovému hodnocení:  __________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

Odlišný názor člena komise: ne – ano    ________________________________________ 

 

Komise: 

Předseda (jméno a příjmení, podpis): _________________________________________ 

Zkoušející: (jméno a příjmení, podpis): ________________________________________ 

Přísedící: (jméno a příjmení, podpis): _________________________________________ 

https://www.msmt.cz/file/59121/

