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ВСТУПНІ ІСПИТИ В СЕРЕДНІ ШКОЛИ З НАВЧАЛЬНОЮ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ З ВИПУСКНИМ ІСПИТОМ 

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКИМ БУЛО НАДАНО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПРО 

ДЕЯКІ ЗАХОДИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

ПОДАЧА ЗАЯВИ 

• Для першого туру прийому в середні школи Ви можете подати не більше 2 заяв. Останній термін 

подачі заяв на спеціалізації з випускним іспитом є 5 квітня 2022 р. Заяви подавайте в обрані Вами 

середні школи. Ви можете подати їх особисто в будівлі школи, відправити поштою або послати до 

скриньки даних, адреса якої знаходиться на сайті вибраної школи. 

• Форма заяви розміщена на веб-сайті Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії. 

• Якщо Ви маєте бажання на звільнення від вступного іспиту з чеської мови, то обов’язково вкажіть це 

у форми заяви. Напишіть на другій сторінці форми в графі «Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent 

uchazeče a další» заяву про звільнення та вкажіть, якою мовою (чеська, англійська, українська) Ви 

будете складати державний вступний іспит з математики. Крім того, прикладіть до заяви оригінал 

двох останніх табелів успішності про результати навчання за попередні два роки або чесно 

самостійно напишіть ці результати. 

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

• Державний вступний іспит («Jednotná přijímací zkouška») є обов'язковою частиною процедури 

прийому до навчальних закладів з випускним іспитом та становить не менше 60 % повної оцінки 

вступних іспитів. Із загальними критеріями оцінки процедури прийому можна ознайомитися на 

веб-сайті кожної середньої школи. 

• Ви можете складати державний вступний іспит не більше 2 разів. 

В перший термін Ви будете складати іспит в школі, яку Ви 

вкажете в заяві на першому місці. В другий термін в школі, яка 

буде вказана в заяві другою. Але якщо Ви подасте тільки одну 

заяву на спеціальність з державним вступним іспитом, Ви 

зможете скласти іспит тільки один раз.  

• Державні вступні іспити з чотирирічних напрямів освіти 

проводитимуться у двох термінах виконання 12 і 13 квітня 2022 р. 

• Державні вступні іспити для шестирічних і восьмирічних гімназій будуть проводитися у двох термінах 

виконання 19 і 20 квітня 2022 р. 

• Місце проведення (адресу школи) буде вказано в запрошенні на іспит, яке буде Вам доставлено 

в електронному вигляд (або іншим способом) від директора вибраної школи. 

• Якщо Ви не зможете з'явитися в призначений термін, Ви можете принести пояснювальну записку 

директору школи. На підставі пояснювальної записки Ви зможете скласти державний вступний іспит 

в альтернативний термін 10 або 11 травня 2022 р.  

• Якщо під час подачі заяви Ви  подасте і заяву про звільнення від  вступного іспиту з чеської мови, то  

Ви будете складати вступний іспит тільки з математики. Замість іспиту з чеської мови у Вас буде 

співбесіда, яка перевірить Вашу здатність вивчати дану спеціалізацію освіти. Ви можете скласти тест 
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з математики за Вашим вибором чеською, англійською або українською мовами. Тестовий зошит, 

та бланк відповідей буде на мові, яку Ви вказали в заяві. Тести з математики попередніх років чеською 

мовою доступні на офіційному сайті державних вступних іспитів. Крім того, Ви маєте скласти шкільний  

вступний іспит (за потребою школи). 

• Державний вступний іспит з математики починається о 8.30 годин призначеного дня. Ліміт часу на 

тест з математики є 90 хвилин.  

• Школа опублікує список прийнятих абітурієнтів не пізніше 2 травня або 20 травня 2022 р. на веб-сайті 

школи. В результати процедури прийому буде враховано кращий з досягнутих результатів в тесті 

з математики, оцінка за попередню освіту і результат шкільного вступного іспиту, якщо він був 

проведений. 
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