
Přijetí osob, které nejsou občany Evropské unie,
ke studiu je podmíněno prokázáním
oprávněností pobytu na území ČR.

Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní
docházky (nebo absolvování základní školy). 

Žák tedy doloží dvě poslední vysvědčení              
ze zahraničí dokládajících docházku do školy
po dobu devíti roků (úředně ověřené kopie
včetně soudního překladu do českého jazyka).

V případě, že žák základní školu absolvoval           
v zahraničí za méně než 9 let, dokládá
nostrifikovaný doklad o absolvování ZŠ. 

U zahraničních vysvědčení je nutné porovnat
známkování v této zemi s českým známková-
ním. Dle MŠMT je převod známek v kompetenci
ředitele SŠ. Pro inspiraci lze využít popisy něk-
terých zahraničních vzdělávacích systémů.
Někteří soudní tlumočníci také doplňují v ko-
mentářích orientační informace k převodu
známek. Neexistuje však žádný závazný doku-
ment, který by převod známek ze zahraničních
škol definoval.

Více informací naleznete zde.

  Co je potřeba k přijetí doložit? Jak přijmout žáka s OMJ ke studiu?

Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky
příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při
zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České
republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Prominutí zkoušky z ČJL dle § 20 odst. 4 ŠZ platí pouze pro
osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR.
Znalost jazyka ověří škola rozhovorem. 
Žákům, kteří se již vzdělávali v české ZŠ (byť i jen pár měsíců),
nemůže být test z ČJL odpuštěn. 
Žáci, kteří již českou ZŠ navštěvovali, mohou na základě
doporučení z PPP získat prodloužení doby konání přijímací
zkoušky (z ČJL i MAT shodně) a možnost použít překladový
slovník.

Struktura rozhovoru, který nahradí test z ČJL, je plně

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení jsou kritéria přijetí

Legalita pobytu

Nárok na uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky

Přijímací rozhovor

      v kompetenci ředitele školy. Důležité ale je, že neslouží ke   
      zkoušení žáka z učiva českého jazyka, ale ověřuje žákovu 
      komunikační znalost jazyka. Pro inspiraci doporučujeme využít 
      např. ústní části Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež
      z dílny UJOP. Osvědčilo se nám také využít další nástroje  
      jazykové diagnostiky.

Další kola přijímacího řízení

      v kompetenci ředitele školy – výsledky jednotných přijímacích  
      zkoušek tedy může a nemusí zohledňovat.

Více informací k přijímacímu řízení na SŠ naleznete zde. 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ
Jak přijmout žáka s odlišným mateřským jazykem do prvního ročníku SŠ? 
Kdo má nárok na uzpůsobení přijímacích zkoušek a jak takové uzpůsobení
vypadá? Jaké doklady mají uchazeči s OMJ při přijímacím řízení předložit? 

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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Doporučujeme také náš seminář
Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ.

Dále Vám rádi poskytneme telefonickou,
popř. osobní metodickou podporu.

Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro Váš stupeň či region.

https://www.inkluzivniskola.cz/informace-k-prijimaci-zkousce-z-cjl-osob-pobyvajicich-v-dlouhodobe-v-zahranici-msmt
https://www.inkluzivniskola.cz/zahranicni-vzdelavaci-systemy
https://www.inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj
https://www.inkluzivniskola.cz/doporuceni-k-prijimackam-na-ss
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez#modelove-varianty-zkousek-a-dalsi-materialy-ke-stazeni
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez#modelove-varianty-zkousek-a-dalsi-materialy-ke-stazeni
https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/jazykova-diagnostika
https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/jazykova-diagnostika
https://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/zaclenovani-vyuka-zaku-s-omj-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

