
 

 

 
 

  TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.  

  Havlíčkova 2920/24, Prostějov 796 01 

  OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51372 

  tel. + fax: 582 336 649      E-mail : prostejov@trivis.cz      IČO 276 78 296 

 
 

 

Kritéria přijímacího řízení pro cizince a osoby dlouhodobě se vzdělávající v 

zahraničí 
 
Cizinci dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) 

 

• Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 

promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

• Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 

ukrajinském jazyce. 

• Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle zákona o opatřeních v oblasti školství v 

souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

• Hodnocení bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z 

českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči jsou zařazení do výsledného 

pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech 

uchazečů. 

 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

 

• 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. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

• Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit 

uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně 

zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část 

školního roku. 

• Hodnocení bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z 

českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči jsou zařazení do výsledného 

pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů 

 
                                                                                                 
 V Prostějově dne 17. 1. 2023                                            Mgr. Anna ZEDNÍKOVÁ   
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