
Poradna může uchazečům o studium s odlišným mateřským
jazykem na základě vyšetření doporučit uzpůsobení podmínek
přijímacích zkoušek, konkrétně zařazením do kategorie
uzpůsobení dle druhu znevýhodnění „O“ (ostatní), a to podle
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 353/2016, kde jsou uvedeni "uchazeči
s jiným rodným jazykem než českým."

Vydání doporučení k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení
není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Pokud
žák doposud neměl doporučení k poskytování PO, měla by jej
PPP vyšetřit, aby mohla doporučit odpovídající uzpůsobení
přijímacích zkoušek. Platnost doporučení v tomto případě
zpravidla nepřesáhne dva roky.

Poradna může těmto žákům doporučit prodloužení doby
konání přijímací zkoušky (ČJL, MAT i školní zkoušky shodně)tf
a použití překladového slovníku.

ÚPRAVA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ PRO
UCHAZEČE S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

 Jaká uzpůsobení u přijímacích zkoušek na střední školy může mít žák s OMJ?
Jak může pedagogicko-psychologická poradna postupovat a co doporučit?

Jak postupovat při stanovení uzpůsobení
podmínek si přečtěte v metodické
informaci MŠMT.

Dále Vám rádi poskytneme telefonickou
či písemnou metodickou podporu.

Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro odpovídající stupeň či
region.

Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

1) Odpuštění zkoušky z ČJL bez doporučení PPP

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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2) Uzpůsobení konání přijímacích zkoušek na základě
doporučení PPP

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT jsou pro přijímání
na maturitní obory SŠ běžně povinné. Výjimkou je rok
2021, kdy mohou ředitelé rozhodnout, zda využijí jednotné
přijímací zkoušky, nebo připraví vlastní školní přijímací
zkoušku. 

Prominutí zkoušky z ČJL dle § 20 odst. 4 školského
zákona platí pouze pro osoby, které získaly předchozí
vzdělání ve škole mimo území ČR. Pro odpuštění zkoušky
z ČJL musí tito uchazeči podat žádost řediteli školy sdffd
s přihláškou (jde tedy mimo PPP). 

Žákům, kteří se již vzdělávali v české ZŠ (byť i jen pár
měsíců), nemůže být zkouška z ČJL odpuštěna.

Možnost odpuštění zkoušky z ČJL pro uvedené uchazeče
platí i při konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím
konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření
znalosti českého jazyka.

Zkoušku z ČJL škola nahradí rozhovorem, který pouze
ověřuje žákovu komunikační znalost jazyka. Struktura
rozhovoru je v kompetenci ředitele školy. Doporučujeme
vést rozhovor podobně jako např. u ústní části
Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež z dílny UJOP.

Jednotné přijímací zkoušky pracují s rozsáhlými texty, specificky
formulovaným  zadáním i odpověďmi. Používají abstraktní

kategorie a zejména odborný-akademický jazyk, který se podle
teorie ledovce učí dítě 5-7 let. Ačkoliv někteří žáci víceméně
ovládají komunikační češtinu, porozumění metajazyku testů 

a množství textu jim může dělat obtíže. Čas navíc je může alespoň
částečně přiblížit šancím rodilých mluvčích.

Žáci s OMJ a nižší znalostí vyučovacího jazyka mají dvě možnosti uzpůsobení konání přijímacích zkoušek:

Kdo uzpůsobení potřebuje?

https://www.inkluzivniskola.cz/vyhlaska-353-2016-prijimaci-rizeni
https://www.inkluzivniskola.cz/vyhlaska-353-2016-prijimaci-rizeni
https://www.inkluzivniskola.cz/content/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani-JPZ-uchazecu-s-SVP
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/informacni-letaky
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-k-prijimaci-zkousce-z-cjl-osob-pobyvajicich-v-dlouhodobe-v-zahranici-msmt
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez#modelove-varianty-zkousek-a-dalsi-materialy-ke-stazeni
https://www.inkluzivniskola.cz/kdo-odkud-prichazi-do-cr/teorie-ledovce

