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Ověření znalosti českého jazyka 
 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž připravila vlastní systém 

ověřování úrovně znalosti českého jazyka u uchazečů, kteří nemají češtinu jako mateřský 

jazyk, jedná se zejména o ukrajinské uchazeče do učebních i maturitních oborů, kteří mají 

doklad o dočasné ochraně na území ČR.  

Přijímání uchazečů ke studiu na střední školu pro školní rok 2023/2024 dle § 5a) zákona č. 

67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace: 

(1) Cizincům podle §1 odst.1, pro školní rok 2023/2024 se promíjí na žádost přijímací 

zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nebytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, střední škola ověří rozhovorem. 

 

(2) Cizinec má právo na základě žádosti konat písemný test jednotné přijímací zkoušky  

z Matematiky v ukrajinském jazyce. 

 

(3) Uchazeč společně s žádostí dle odstavce (1) a (2) doloží, že je cizincem dle §1 odst.1 

zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

Ukrajině.  

 

Ověření znalosti českého jazyka – formou ústního rozhovoru budou konat uchazeči: 

• 4letých maturitních oborů 

• 3letých učebních oborů  

Smyslem rozhovoru je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, 

které jsou výchozím předpokladem pro zvládnutí studia.  

Celý ústní rozhovor probíhá v klidné a přátelské atmosféře, je veden výhradně v českém 

jazyce. Předpokládá se, že cizinec rozumí jednoduchým instrukcím a pokynům zkoušejících. 

Hlavní zkoušející mluví přiměřeně rychle, klidně, srozumitelně, zřetelně. Používá krátké, 

jednoduché věty a jasné instrukce. 

 

Ústní zkouška se skládá ze tří částí: 

1. řízený rozhovor – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu 

3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby 

 

Další podrobné informace obdrží všichni uchazeči při podání přihlášky (do 1.3.2023). 

 

 


