
 

 

 

 

Č.j.: 91/23 
 

Příloha kritérií pro přijetí pro uchazeče - cizince 

do 1. ročníku čtyřletého studia 79-41-K/41  

1. Pro cizí státní příslušníky jsou kritéria upravena v souladu s § 20 odst. 4 Zákona  

č. 561/2004 (Školský zákon). 

2. Osobám, které se vzdělávaly alespoň 2 roky v předcházejících 4 letech před 

příslušnou zkouškou přijímací zkoušky, ve škole mimo území České republiky,  

se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost, podanou do 1. 3. 2023, 

přijímací zkouška z českého jazyka.  

3. Stejné opatření se vztahuje i na cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:  

a. Opatření se vztahuje na držitele víz: D/VS/U, D/DO/667, D/DO/668 a D/DO/669.  

b. Pokud takový cizinec nemá vysvědčení, doloží své předchozí vzdělání čestným 
prohlášením. 

c. Uvedený uchazeč může požádat o konání jednotné zkoušky z matematiky 
v ukrajinském jazyce. 

4. Uchazeč uvedený v bodu 2 a v bodu 3 vykoná k ověření znalosti českého jazyka před 

konáním písemné zkoušky ústní zkoušku formou pohovoru před tříčlennou komisí, 

kterou jmenuje ředitel školy. 

5. Komise hodnotí uchazeče podle těchto kritérií: 

a) Porozumění mluvenému českému jazyku se zaměřením na téma rodina, 
dosavadní vzdělání, země, odkud pocházím apod. 

b) Orientace v česky psaném textu a jeho porozumění. 

c) Pasivní znalost základní odborné terminologie. 

d) Popis obrázku. 

6. O úspěšnosti zkoušky rozhoduje komise hlasováním. 

7. V případě neúspěchu v této zkoušce nesplnil uchazeč požadavky přijímacího řízení  

a nebude ke studiu přijat. 

8. V případě úspěšného splnění zkoušky je dále postupováno v souladu s Kritérii 

pro přijetí. Do výsledků přijímacího řízení je započítáno tzv. redukované hodnocení 

bez výsledků českého jazyka a literatury. Takoví uchazeči jsou zařazeni  
do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného 
hodnocení všech uchazečů. 

 

 
 
 

     
V Praze 27. 1. 2023     

Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, 

140 Praha 4 
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