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Úprava kritérií přijímacího řízení – uchazeči cizinci* 
 

obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 
 

1. Jednotná zkouška – test společnosti Cermat (max. 50 bodů) 
Úprava max. počtu bodů vychází z faktu, že uchazeč cizinec může požádat o prominutí 
konání zkoušky z českého jazyka. 
Podle § 20 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, se osobám, které 
získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve 
středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímacího řízení. 
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka se přikládá na samostatném listu ve formě přílohy k přihlášce 
nebo může být provedena do přihlášky na zadní stranu do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent 
uchazeče a další“). 
Schopnost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje pohovorem ověřujícím znalost českého jazyka 
v elementární úrovni, která je nezbytnou pro vzdělávání uchazeče v daném oboru vzdělání. Pohovor bude 
realizován v den konání Jednotné přijímací zkoušky (v 1. nebo 2. termínu dle pořadí uvedeného na 
přihlášce). 
 

V případě prominutí zkoušky z českého jazyka koná uchazeč pouze test z matematiky. 
Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 17 bodů z 50 možných z testu z 
matematiky. 
Tuto zkoušku konají dle vlastního výběru v jazyce českém, ukrajinském nebo anglickém. Svou volbu 
uvedou do přihlášky na zadní stranu do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“, 
popř. do žádosti o prominutí zkoušky z českého jazyka.  
Uchazečům cizincům se podle zákona navyšuje časový limit pro konání jednotné přijímací zkoušky o 25 %. 
Délka testu je 90 minut. 
 

Koná-li uchazeč zkoušku na dvou školách, počítá se vždy lepší výsledek (dle § 60d odst. 2 školského zákona). 
 
 

2. Prospěch v předchozím vzdělávání (max. 15 bodů) 
Body budou uchazeči přiděleny za součet známek z předmětů Matematika, Biologie, Fyzika, Chemie, Dějepis 
a Zeměpis, uvedených na vysvědčení za poslední dva roky – 1. a 2. pololetí předposledního absolvovaného 
roku a 1. pololetí posledního absolvovaného roku. 
Hodnocení ze zahraniční školy (Ukrajina) bude převedeno na českou hodnotící škálu dle tabulky č. 1. 
Převedený prospěch bude následně použit pro stanovení počtu bodů dle tabulky č. 2. 
 

Přepočet prospěchu na body (tabulka č. 2): 
 

Součet 
známek 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 více 

Body za 
prospěch 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

3. Další aktivity a úspěchy v soutěžích. 
Toto kritérium nebude u uchazečů cizinců použito. 



4. Doplňková kritéria 
Při rovnosti bodů (1. + 2.) rozhodují o pořadí uchazečů další doplňková kritéria v tomto pořadí: 
a) počet bodů ze zkoušky z matematiky, b) známka na vysvědčení z matematiky v pololetí posledního 
absolvovaného ročníku, c) průměrný prospěch ze všech předmětů na posledním vysvědčení za 1. pololetí. 
 

Výsledné hodnocení uchazečů cizinců je 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. Postupováno bude podle § 20 odst. 4 školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění (§ 14). 
 

 
 
  Tabulka č. 1 (převod klasifikace Ukrajina – Česká republika): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*jedná pouze a výlučně o osoby: 
- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, prokazují se vízovým štítkem nebo 
záznamem o udělení dočasné ochrany; 
- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, které se nově automaticky 
ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v 
cestovním pasu. 
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 


