Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Specifika přijímacího řízení u cizích státních příslušníků – souhrn
nejdůležitějších informací

1) Konání jednotné přijímacího zkoušky z oboru Český jazyk a literatra
Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (tj. cizinci, na
které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona), nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura.
Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky nelze řadit uchazeče, kteří
se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících
na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. Uchazeči o přijetí ke střednímu
vzdělávání do 4letého oboru musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před
splněním povinné školní docházky dle § 59 odst. 1 školského zákona. Uchazeči o přijetí do 8letého oboru musí
mít úspěšně ukončen 5. ročník základní školy (§ 61 odst. 2 školského zákona).
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do
daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí
uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného
podle § 60d odst. 3 školského zákona.

2) Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem jako podmínka přijetí ke vzdělávání v případě některých cizinců
Moravské gymnázium Brno s.r.o. v souladu s ustanovením § 60b odst. 5 školského zákona ověří rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 79 – 41 – K/81 nebo 79-41-k/41
Gymnázium, denní forma vzdělávání, v případě cizinců, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, a kteří
nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 79 – 41 – K/81 nebo 79-41-k/41
Gymnázium, denní forma vzdělávání, se ověřuje tím, že se zjišťuje schopnost uchazeč používat základní mluvnické
a lexikální struktury v českém jazyce. Ověření rozhovorem znalosti českého jazyka proběhne takto: 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.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání Gymnázium 79 – 41 – K/81 nebo 7941-k/41 , denní forma vzdělávání, je znalost českého jazyka minimálně na referenční úrovni A2 Společného
evropského referenčního rámce (SERR). Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen
uchazeči současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

3) Předložení dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným
příslušníkem na území ČR – nutné doložit nejpozději před zahájením vzdělávání.
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