
 

Přijímání cizinců ke vzdělávání – doplňující informace k přijímacímu řízení a 
ke kritériím pro přijetí 

Pod pojmem „cizinec“ se v tomto případě rozumí pouze a výlučně osoby: 

• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazují 
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území 
ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou 
ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě 

v zákoně výslovně uvedeno jinak. 
 

Termín podání přihlášky pro uchazeče cizince pro první kolo přijímacího řízení do prvního 
ročníku 2022/2023 je: 

a) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022 

b) do ostatních oborů středního vzdělání do 8. dubna 2022 

 

Zkouška z českého jazyka 

Uchazečům-cizincům se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 
Žádost o prominutí uvede cizinec do přihlášky na zadní stranu do kolonky "Schopnosti, 
vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další" nebo na samostatném listu ve formě přílohy.  
Schopnost vzdělávat se v českém jazyce bude ověřena pohovorem ověřujícím znalost českého 
jazyka v elementární úrovni. 
  

Zkouška z matematiky 

Uchazeči cizinci, kterým je na základě žádosti prominuta jednotná přijímací zkouška z českého 

jazyka a kteří prokazují znalost českého jazyka nezbytnou pro studium daného oboru vzdělání 
při pohovoru, konají jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace. Tuto zkoušku konají dle vlastního výběru v jazyce českém, ukrajinském nebo 

anglickém. Svou volbu uvedou do přihlášky na zadní stranu do kolonky "Schopnosti, 
vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další", popř. do žádosti o prominutí zkoušky z českého 

jazyka. 
 

Časový limit a úlevy 

Uchazečům cizincům se podle zákona navyšuje časový limit pro konání jednotné přijímací 
zkoušky o 25 %.  
 



 

Dokládání předchozího vzdělávání 

Pro účely přijímacího řízení ředitel střední školy převede hodnocení ze zahraniční školy na 
českou hodnoticí škálu.  

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné zkoušky. 

Cizinci, dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon umožňuje, že mohou tyto 
doklady zcela nebo z části nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude 
například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák 
hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na 
střední školu. 

 

Doložení zdravotní způsobilosti 

Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání 
– to nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní způsobilost pro daný obor 

vzdělání od lékaře působícího na území ČR. 
 

Hodnocení přijímacího řízení 

Hodnocení žáků cizinců je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje 
výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do 
výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného 
hodnocení všech uchazečů. 

Zápisový lístek 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 

slouží zápisový lístek. Uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České 

republice, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad 

příslušný podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč 

hlásí, pokud na území České republiky dosud nikde nepobývá. Při vydávání zápisového lístku 

ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Pokud je cizinec již 

žákem české základní školy, tak zápisový lístek vydá tato škola. 
 

 

Přijímání do vyššího ročníku nebo do probíhajícího 1. ročníku 

Ředitel školy může přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku. 
Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče ke vzdělávání, určí ročník, do něhož bude 

uchazeč zařazen. 
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