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Přijímání žáků ke vzdělávání v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny
Postup školy

V souladu se zákonem 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ředitelka školy rozhodla
o přijímání žáků – cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých
opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny takto:

dle § 4 - Přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
• ředitelka střední školy může při postupu podle § 63 školského zákona (Přijímání do vyššího
ročníku vzdělávání ve střední škole) přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího
1. ročníku.
dle § 5 Přijímací řízení ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání a ke vzdělávání
v konzervatoři
• V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se lhůta pro podání
žádosti cizincem o přijetí ke střednímu vzdělávání pro první kolo do oboru vzdělání s
maturitní zkouškou prodlužuje do 5. dubna 2022. V případě oborů vzdělání s maturitní
zkouškou ředitel školy předá údaje Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání do 8.
dubna 2022.
• V přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou přijímací zkoušku nebo
školní přijímací zkoušku o 25 %. Cizinec má právo konat písemný test jednotné přijímací
zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v českém jazyce, ukrajinském
jazyce nebo anglickém jazyce podle svého výběru.
• V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec
nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky
nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona
čestným prohlášením, pokud doklad nemá (hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a
zájmy uchazeče).
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Dále ředitelka školy informuje:
• že všechny právní úkony spojené s přijímacím řízením musí být v souladu s právními
předpisy České republiky,
• že v rámci přijímacího řízení škola bude postupovat v souladu s § 20 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů (Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě
v zahraničí),
• součástí přihlášky MUSÍ být potvrzení od lékaře na území ČR, nelze nahradit čestným
prohlášením,
• součástí přijímacího řízení bude ověření schopnosti vzdělávat se v českém jazyce formou
pohovoru.

V Liberci 22. března 2022

Ing. Jana Kočí, v.r.
ředitelka školy
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