
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 přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a 
literatury).  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto 
osob ověří rozhovorem.  
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.  

Poznámka k pohovoru pro ověření znalosti českého jazyka na MSŠCH: 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. 

                                                                                                                                                                                                                                    
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). 

 

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.  

 


