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Процедура вступу до середньої школи 2023 
Після закінчення обов'язкової шкільної освіти учні можуть продовжити навчання у середній школі (SŠ). 

Умови навчання в середній школі
• закінчено 9 років обов’язкової шкільної освіти – іноземець, який закінчив 9 класів загальноосвітньої 

школи (ZŠ) за кордоном, повинен надати завірену копію атестату із судовим перекладом на чеську 
мову – нострифікація при переході із ZŠ в SŠ непотрібна

• легальне перебування в Чехії – найпізніше в день початку навчання (1. 9. 2023) надати закордонний 
паспорт або дозвіл на перебування 

• виконання умов процедури вступу 
• осіб, які не досягли 18 років, представляє законний представник

Типи середніх шкіл
• закінчення зі свідоцтвом про присвоєння кваліфікації – навчання триває 3 роки, готує до конкретної 

професії, включає практичну підготовку (код H)
• завершується іспитом на атестат зрілості (maturitní zkouška) – навчання триває 4 роки, дає можливіть 

продовжувати здобувати освіту у ВНЗ або вищій спеціалізованій школі
▪ загальні програми – гімназії (код K)
▪ середні спецільні школи – торгові академії, промислово-технічні, середні медичні школи… 

(коди M, L)
▪ середні школи з мистецьким спрямуванням 

 

Вибір середньої школи 
Перелік усіх середніх шкіл ви знайдете тут: www.atlasskolstvi.cz

Детальна інформація тут:
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2022/04/03_02_ua-.pdf

Більш детальну інформацію про конкретну школу 
ви завжди знайдете на сайті школи.

1



Kounicova 13, 602 00 Brno

Важливі дати: 
•  до 30. 11. –  подання заяв до середніх шкіл з мистецьким спрямуванням 

•  до 3. 1. – на сайтах шкіл оприлюднені умови прийому на конкретні напрямки підготовки

•  до 1. 3. – подання заяв до середніх шкіл
• 13-14. 4. – єдиний вступний іспит з чеської мови та математики (4-річні програми)

•  від 22. 4. до 30. 4. – 3-річні навчальні програми

Заяви
• перший етап – можна подати лише 2 заяви
• другий та наступні етапи – кількість заяв не обмежена

Заяву можна принести в школу особисто або надіслати поштою. 

Процедура прийому
• критерії прийому оприлюднені на сайті школи не пізніше 31. 1. 2023 року
• єдиний вступний іспит з чеської мови та математики (JPZ):

▪ тест з чеської мови та літератури
▪ письмовий тест з математики

• у деяких школах можуть також проводитися шкільні вступні іспити.

Завантажити заяву тут:  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkous-
ka/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss   

Тестові завдання тут:  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 
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Детальну інформацію знайдете тут:
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj 

Заяву про звільнення від складання вступного іспиту з 
чеської мови знайдете тут: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt-
ps%3A%2F%2Fcloud.meta-ops.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2Fu
a_zadost-o-prominuti-zkousky-z-cj.docx&wdOrigin=BROWSELINK 

Полегшення для абітурієнтів з іншою рідною мовою
Для абітурієнтів з іншою рідною мовою можливі полегшення на єдиних вступних іспитах, але вони відрізняються 
залежно від того, закінчив абітурієнт дев’ятирічну обов’язкову школу за кордоном або відвідував школу в Чехії. 
Інші винятки стосуються осіб, які мають тимчасовий захист або толерантну візу у зв’язку з війною в Україні.

Необхідні документи
• табель з оцінками за останні 2 роки (зазвичай 8 і 9 клас)

▪ чеська ZŠ – учням 9 класу видає школа
▪ атестат з-за кордону – нотаріально завірена копія та судовий переклад на чеську мову

• переведення оцінок на чеську шкалу (повністю в компетенції директора школи, іноді перекладач 
робить орієнтовну помітку в судовому перекладі)

• довідка про медичну придатність (у разі потреби, згідно з критеріями прийому, її видасть ваш лікар)

Після прийому заяв школа надішле запрошення з інструкцією про порядок прийому з реєстраційним номером, 
рекомендований лист прийде поштою. Переконайтеся, що на вашій поштовій скриньці вказано ваше 
прізвище.   

Результати процедури прийому
Результати єдиних вступних іспитів школи отримують до кінця квітня. Протягом 2 робочих днів директори шкіл 
оприблюднюють результати на сайті школи та на дошці оголошень у приміщенні школи за реєстраційним 
номером абітурієнта, який було присвоєно в листі від школи.

Зверніть увагу, що прийнятим абітурієнтам результати не надсилаються поштою.

Kounicova 13, 602 00 Brno
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Корисні посилання
https://inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss

https://meta-ops.eu/nove-prichozi-ua/zmini-do-proceduri-vstu-
pu-na-navchannja-v-serednih-shkolah-v-ak-roci-2023-24-dlja-abituriientiv-z-insh
oju-ridnoju-movoju/ 

4

Прийнято до середньої школи
У разі прийняття до середньої школи, абітурієнт повинен подати до середньої школи заповнений 
реєстраційний формуляр протягом 10 робочих днів після оприлюднення результатів.

• абітурієнт, який є учнем ZŠ  в Чехії, отримає реєстраційний формуляр у своїй школі
• в інших випадках реєстраційний формуляр на прохання абітурієнта видасть відповідне регіональне 

управління за місцем проживання на території Чехії. 

 Не прийнято до середньої школи
Якщо абітурієнта не прийнято, він може подати апеляцію протягом 3 робочих днів з дня отримання рішення про 
незарахування до середньої школи.


