
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ – CIZINCŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Žák cizinec = osoba, které byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, 
na ostatní cizince se zákon 67/2022 Sb. nevztahuje. 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PRÁVNÍ RÁMEC: 

 zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace s účinností  
od 21. března 2022 (dále jen Lex Ukrajina),  

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, 
 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších přepisů. 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ: 

 lhůta pro podání přihlášky se prodlužuje u oborů vzdělání s maturitní zkouškou  
do 5. dubna 2022, 

 ředitel školy předá údaje CERMATU do 8. dubna 2022, 
 lhůta pro podání přihlášky se prodlužuje u ostatních oborů do 8. dubna 2022. 

CO DOKLÁDÁ ŽÁK-CIZINEC: 

 přihlášku ke vzdělávání (až na dvě střední školy), 
 doklady o předchozím vzdělávání podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského 

zákona, 
 nebo v případě chybějících dokladů lze tyto doklady zcela nebo zčásti nahradit čestným 

prohlášením; čestné prohlášení např. obsahuje informace o předmětech a hodnocení 
těchto předmětů, 

 splnění povinné školní docházky – 9 let chodil do „základní školy“; doloží vysvědčeními 
z předchozího vzdělávání nebo uvede v čestném prohlášení, 

 legálnost pobytu na území ČR – vízum o strpění, vízový štítek, záznam o udělení 
dočasné ochrany, 

 pokud to obor vzdělání vyžaduje, dokládá zdravotní způsobilost, a to nejpozději před 
vydáním rozhodnutí o přijetí; !nelze nahradit čestným prohlášením! 

 zápisový lístek; ten vydá žáku-cizinci krajský úřad (pokud není žákem základní školy 
v České republice) nebo základní škola, pokud je žák-cizinec jejím žákem. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA: 

 žák-cizinec nekoná na žádost do oboru vzdělání s maturitní zkouškou písemný test 
z oblasti Český jazyk a literatura, 

 na základě § 20 odst. 4 školského zákona se znalost českého jazyka ověří rozhovorem; 
znalost českého jazyka je podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání;  

 rozhovor – doporučujeme strukturovat do oblastí, každou oblast doporučujeme 
ohodnotit, hodnocení provede nejméně 3členná komise na základě předem 



stanovených kritérií, z tohoto rozhovoru je třeba učinit záznam do správního spisu; při 
stanovování požadavků v rámci rozhovoru doporučujeme vycházet z jazykových 
standardů Společného evropského referenčního rámce – úroveň určí ředitel školy, lze 
stanovit i odlišné úrovně pro jednotlivé obory, 

 o prominutí zkoušky z oblasti Český jazyk a literatura žák-cizinec požádá, žádost může 
být provedena do přihlášky na zadní straně v oblasti „Schopnosti, vědomosti, zájmy, 
talent uchazeče a další“ nebo na samostatném listu přiloženém k přihlášce, 

 prominutí zkoušky z českého jazyka se týká jednotné i školní přijímací zkoušky, 
 žák-cizinec koná do oboru vzdělání s maturitní zkouškou zkoušku z oblasti Matematika 

a její aplikace, a to dle svého výběru v ukrajinském jazyce nebo v českém jazyce nebo 
v anglickém jazyce – svou volbu uvede do přihlášky na zadní straně v oblasti 
„Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“, 

 časový limit pro zkoušku z oblasti Matematika a její aplikace se prodlužuje automaticky  
o 25 %, tedy na 90 min., 

 žák-cizinec koná i všechny další součásti školní přijímací zkoušky, 
 hodnocen bude na základě redukovaného hodnocení. 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VYŠŠÍHO NEŽ PRVNÍHO ROČNÍKU (§ 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA): 

CO DOKLÁDÁ ŽÁK-CIZINEC: 

 přihlášku/přihlášky ke vzdělávání,  
 doklady o předchozím vzdělávání podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského 

zákona, 
 nebo v případě chybějících dokladů lze tyto doklady zcela nebo zčásti nahradit čestným 

prohlášením; čestné prohlášení např. obsahuje informace o předmětech a hodnocení 
těchto předmětů, 

 vysvědčení z předchozího vzdělávání nebo čestné prohlášení, 
 legálnost pobytu na území ČR – vízum o strpění, vízový štítek, záznam o udělení 

dočasné ochrany, 
 pokud to obor vzdělání vyžaduje, dokládá zdravotní způsobilost, a to nejpozději před 

vydáním rozhodnutí o přijetí; nelze nahradit čestným prohlášením!. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA: 

 na základě § 20 odst. 4 školského zákona se znalost českého jazyka ověří rozhovorem; 
znalost českého jazyka je podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání;  

 rozhovor – doporučujeme strukturovat do oblastí, každou oblast doporučujeme 
ohodnotit, hodnocení provede nejméně 3členná komise na základě předem 
stanovených kritérií, z tohoto rozhovoru je třeba učinit záznam do správního spisu; při 
stanovování požadavků v rámci rozhovoru doporučujeme vycházet z jazykových 
standardů Společného evropského referenčního rámce – úroveň určí ředitel školy, lze 
stanovit i odlišné úrovně pro jednotlivé obory, 

 ředitel školy posoudí doklady o předchozím vzdělávání, 
 může stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání „vědomostní“ zkoušky a určit její 

obsah a rozsah, termín, formu a kritéria hodnocení, 



 ředitel školy na základě přijímací zkoušky určí ročník, do kterého bude žák-cizinec 
zařazen, 

 na základě § 4 odst. 1 Lex Ukrajina lze žáka-cizince zařadit i do probíhajícího prvního 
ročníku. 

 

Užitečné odkazy:  

Komentář k zákonu Lex Ukrajina 

Společný evropský referenční rámec – jazykové standardy 

Ukrajinský vzdělávací systém 

 

 


