
 

 

 

 

POSTUP ŠKOLY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ V SOUVISLOSTI 

S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY 

 
 

Ředitelka školy v souladu se ZÁKONEM č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace rozhodla o těchto postupech školy dle zákonných parametrů a doporučení: 

 

§ 4 

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole 

 Ředitel střední školy nebo konzervatoře může při postupu podle § 63 školského zákona 

přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku. 

 Ředitel vyšší odborné školy může při postupu podle § 95 školského zákona přijmout 

a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku. 

§ 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 a do ostatních oborů 

vzdělání do 8. dubna 2022.  

 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. 

 V přijímacím řízení k vyššímu odbornému vzdělávání může cizinec nahradit doklad 

prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 

94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

 

Ředitelka školy stanovuje, že v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, a to jak do 

prvního, tak i do vyššího ročníku, musí podle školského zákona uchazeči standardně 

doložit doklady osvědčující, že splňují podmínku pro přijetí. Cizinci, kterému byla v České 

republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, kteří jsou uchazeči o střední vzdělávání, také 

dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Tito uchazeči z Ukrajiny, zejména z důvodu 

svého neočekávaného a nepřipravovaného odchodu a navazující složité cesty do České 

republiky nemusí mít potřebné doklady k dispozici. Výše uvedený zákon umožňuje, že mohou 

tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením.  

 



 

 

 

 

Čestné prohlášení tak dle rozhodnutí ředitelky školy bude obsahovat 

informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl 

uchazeč/žák hodnocen.  

 

Dále bude uvedeno, jaký diplom by uchazeč získal v případě, že by dokončil studium na 

Ukrajině a v jaké délce by studium probíhalo: 

 Diplom Диплом молодшого спеціаліста (Diplom molodšoho specialistu) nebo Диплом 

кваліфікованого робітника (diplom kvalifikovanoho robitnika) -> obory vzdělání 

středního odborného vzdělávání 

 Diplom Профессиональный младший бакалавр (Diplom profesionaľnoho molodšoho 

bakalavra) -> obory středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, 

pokud žák zahájil studium po 9. ročníku základní školy. 

Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední 

školu.  

 

Pro uchazeče cizince platí také podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor 

vzdělání (všechny obory naší školy středního i vyššího stupně vzdělávání) – to NELZE 

nahradit čestným prohlášením. Uchazeči s žádostí o přijetí doloží zdravotní způsobilost 

pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. 

 

 

 

 

V Liberci dne 23. 03. 2022 

 

                                           Mgr. Jana Urbanová, MBA 

                                                          ředitelka školy         

 


