Úpravy přijímacích zkoušek pro šk. rok 2023/2024 pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem
Jaké mohu mít úpravy přijímacích zkoušek?

Jaká je moje
situace?

Jaké mohu mít
úpravy?

Co musím pro uznání
těchto úprav doložit?

Mám udělenu dočasnou ochranu
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Prominutí přijímací
zkoušky z českého
jazyka (na mou
žádost).
Škola ověří mou
znalost češtiny
nezbytnou pro
vzdělávání v daném
oboru rozhovorem.

Jednotná
přijímací zkouška
z matematiky v
ukrajinštině
(na mou žádost).

Písemný test školní přijímací
zkoušky:
- v ukrajinštině (na žádost)
- nebo více času a překladový
slovník (pokud bude test jen v

Základní školu
(povinnou 9letou školní docházku)
jsem ukončil/a v zahraničí.

Prominutí přijímací
zkoušky z českého
jazyka
(na mou žádost).

Místo toho škola ověří
rozhovorem, jestli mám
znalost češtiny, která je
nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání.

češtině)

Kopii dokladu o dočasné ochraně,
žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,
žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinštině,
a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském
jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v
ukrajinštině škola umožňuje).

Dvě poslední vysvědčení dokládající docházku do
školy v zahraničí po dobu 9 roků. Předkládám je
v originálním znění a současně v úředně
ověřeném překladu do češtiny (výjimkou je
slovenština).
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka.

V ČR jsem už navštěvoval/a základní školu,
dokončuji 9. ročník v ČR, ale můj rodný jazyk
není čeština a mám s češtinou potíže.

Pedagogicko-psychologická poradna
mi může doporučit např.:

prodloužení doby
konání přijímací
zkoušky
(z ČJ i MAT stejně)

použití překladového
slovníku
(u všech částí
přijímacího řízení) aj.

Doporučení
pedagogicko-psychologické poradny.

Další informace k dokládání dokumentů na: https://inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss

Podle jaké
legislativy?

Opatření obecné povahy MŠMT, č. j.: MSMT-29772/2022-1

§ 20 odst. 4 školského zákona
a
vyhláška č. 353/2016, Sb. o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
a
Příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016, Sb. o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání

