
Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 
Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona (§ 16 
odst. 2 písm. c), § 19, § 60b odst. 4, § 64 školského zákona), podle § 13, 13a a 
Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 353/2016 Sb.“). Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení 
konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro 
žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským 
poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke 
střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího 
řízení do 1. března. Doporučení se v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 
vydává pro účely úpravy podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací 
zkoušky. Uchazeč přiloží k přihlášce zprávu z poradny spolu s informovaným souhlasem 
zákonného zástupce. 
  
 
 

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících 
dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání 
 
Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí 
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, pokud je pro 
daný obor vzdělání požadována. – odkaz na NV č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Od školního roku 2016/2017 musí všichni uchazeči do oborů středního vzdělání s maturitní 
zkouškou (vyjma oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nejde-li o obor vzdělání Gymnázium 
se sportovní přípravou) konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a 
literatury podle § 60 odst. 5 školského zákona (dále jen „jednotná zkouška“). 
 Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve 
škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 
20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (vzdělávací obor Český jazyk 
a literatura), pokud je součástí přijímací zkoušky – znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Toto pravidlo platí jak při konání 
jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel 
školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka.  
Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 
považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu 
vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území české 
republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české. Rozdíly mezi uchazeči 
s českým vysvědčením a bez něj může ředitel školy zohlednit ve vypsaných kritériích k 
přijímacímu řízení.  
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze 
řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, 
včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali 
jen část školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí devátého ročníku základní školy).  
 
Uchazeči z Ukrajiny  
Přijímání uchazečů z Ukrajiny (dále jen cizinci), kterým byla v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 



na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je upraveno zákonem č. 67/2022 
Sb., zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon je aktuálně účinný do 31. 8. 2023. 
 
Cizinci, kteří jsou uchazeči o střední vzdělávání, dokládají vysvědčení z předchozího 
vzdělávání, popř. další doklady stanovené v kritériích přijímacího řízení. Zákon umožňuje, 
že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým 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. Vychází se z toho, že uchazeči z Ukrajiny, zejména z 
důvodu svého neočekávaného a nepřipravovaného odchodu a navazující složité cesty do 
České republiky, nemusí mít potřebné doklady k dispozici.  
 
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. 
 
Rozhovor nahrazující přijímací zkoušku z českého jazyka  
Znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru vzdělání nezbytná, bude 
ověřena pohovorem, kde žák může získat 50 bodů. Pro splnění podmínek 
přijímacího řízení je stanovena minimální hranice 30 bodů. 
 
Vlastní rozhovor proběhne formou komisionální.  
Proběhne v termínu JPZ v budově školy (konkrétní čas bude vypsán v pozvánce ke zkoušce). 
 
Žák pohovoří o sobě, o dosavadním vzdělání, o svých zájmech. Bude vyzván k sepsání 
několika slov, popíše předložený obrázek. Dále přečte text a proběhne diskuse k porozumění 
textu. 
 
U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury 
podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, 
která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku 
jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich 
pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je 
tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z 
českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije 
pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 
 
Cizinci doloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU 
nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení 
vzdělávání (§20 odst. 3. školského zákona). 
 
 


