Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
pro žáky– cizince z Ukrajiny se řídí zákonem Lex Ukrajina školství č. 67/2022 Sb., §4, §5 a školským
zákonem č.561/2004 Sb.

1 Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců
a) Uchazeč musí mít ukončenou povinnou školní docházku, která je pro tyto účely i u uchazečů
cizinců splněna absolvováním devíti školních roků povinné školní docházky. Její splnění se
posuzuje podle českých právních předpisů.
b) Uchazeč předloží doklady o předchozím vzdělání. Pokud dokumenty nemůže předložit,
nahradí 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.
c) Uchazeč doloží zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území
ČR.
d) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání viz Organizace přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách pro přijímání žáků do maturitních/učebních oborů ve
školním roce 2022/2023.

2 Další ustanovení
a) Uchazeč nekoná podle § 20 odst. 4 a § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. přijímací zkoušku z
českého jazyka.
b) V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a
lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem
školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů
uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.
c) Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně
s oznámením o registraci.
d) Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na
vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí
přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších
skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
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3 Oznámení o registraci uchazeče
Uchazečům, u nezletilých zákonným zástupcům, kteří se ucházejí o studium, bude písemně
oznámeno, že jejich přihláška byla zaregistrována pod registračním číslem, které je shodné s číslem
jednacím.

4 Doručení rozhodnutí
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem – shodné
s jednacím číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup (www.geukaplice.cz), a to alespoň po dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená ̶ již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným
zástupcům.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou (odesláno) zletilým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

5 Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný
zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v pracovních dnech vždy v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v sekretariátu školy (Pohorská 86,
přízemí).

6 Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České republice, vydá na žádost uchazeče
nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území
České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky dosud
nikde nepobývá.
Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve
výše uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v sekretariátu
školy (Pohorská 86, přízemí).
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Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

PhDr. Zdeňka Lovčí
ředitelka školy

Kaplice 2. května 2022
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