
 

 

ПРИЙОМ ДО 1 КУРСУ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ЗА     
 НАПРЯМКАМИ НАВЧАННЯ БЕЗ ІСПИТУ НА ЗДІБНОСТІ 

 2023/2024 навчальний рік (для заявників з тимчасовим захистом) 

Необхідно подати заяву до 1. березня 2023 року (кожна особа може подати дві заяви та 
скласти два іспити). 
Форму заяви вам нададуть у початковій школі або завантажте її за посиланням: 
https://www.msmt.cz/file/58340/ 
 
Напрям з атестатом зрілості – для вступу необхідно скласти Єдиний вступний іспит (JPZ) 
з чеської мови (якщо особа подала заяву про звільнення від його складання, тоді знання 
чеської мови буде перевірено шляхом співбесіди) та ЄВІ з математики, також може 
проводитися шкільний вступний іспит (інформацію про це опублікує школа, відбувається 
з 12. квітня до 28. квітня 2023 року). 
Напрям без атестату зрілості – зі свідоцтвом про присвоєння кваліфікації, без свідоцтва 
про присвоєння кваліфікації, практикум — здебільшого вступ за результатами початкової 
школи, може проводитися шкільний вступний іспит (з 22. квітня до 30. квітня 2023 року). 
Для певних напрямків необхідно підтвердити придатність за станом здоров’я (із заявою 
до лікаря). 
 

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТІВ: 
 
Чотирирічні напрямки: 
1. термін: четвер 13. квітня 2023, 
2. термін: п'ятниця 14. квітня 2023 
 
 
Шестирічні та восьмирічні гімназії: 
1. термін: понеділок 17. квітня 2023, 
2. термін: вівторок 18. квітня 2023 
 
Додаткова дата ЄВІ для всіх напрямків: 
1. термін: середа 10. травня 2023, 
2. термін: четвер 11. травня 2023 
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ: 

 Документи про попередню освіту – два останні табелі початкової школи, які 
засвідчують здобуття обов‘язкової шкільної освіти (освіта в Чехії буде 
підтверджена початковою школою в заяві, завірена копія табелів + офіційний 
переклад, якщо директор середньої школи не вкаже, що він потрібний, або 
письмове свідчення (афідевіт) про результати зі школи в Україні). 

 Прохання про відмову від складання іспиту з чеської мови та про можливість 
складання іспиту з математики українською мовою (безпосередньо при 
заповненні форми у розділі Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další 
або додайте окрему заяву «Žádám o prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském 
jazyce»). 

 Якщо школа забезпечує проведення вступного іспиту українською мовою, 
подайте заяву і для цього.  

 Підтвердження тимчасового захисту (звичайна копія). 

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КВИТОК! 
 
Ви отримаєте його в початковій школі до 15. березня 2023 
року. Якщо ви не відвідуєте початкову школу, то його можна 
отримати у регіональному центрі. Протягом 10 робочих днів 
після отримання повідомлення про рішення ви повинні 
подати заповнений реєстраційний формуляр до обраної вами 

середньої школи, куди вас зарахували. Інакше ваше місце 
займе інший претендент. 
 
Якщо вас не приймуть до жодної з двох вибраних шкіл, 
подайте заяву до іншої школи, яка оголосить наступне коло 
прийому.  
Кількість заявок необмежена. 

 

ЯКИЙ НАПРЯМ ТА 

ШКОЛУ ОБРАТИ? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Подивіться за посиланням: 
 
https://www.infoabsolvent.cz/O
bory/1#filtr-main 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERMAT минулі тести з 
математики: 
 
https://prijimacky.cermat.cz/me
nu/testova-zadani-k-
procvicovani/testova-zadani-v-
pdf 
 
Відео на сайті Міністерства 
освіти Чехії (MŠMT): 
 
https://www.youtube.com/playl
ist?list=PLD_48WTXRpqOpIAZ3z
E0I9mOipH7FxhWq 
 
Завантажте додаток INSPIS: 
 
https://www.csicr.cz/getmedia/
293be05a-7fd0-464f-8ae1-
b6033cc23f2a/INFOGRAFIKA_JPZ
_MZ_InspIS-SETmobile;.jpg;.aspx 
 

 

ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТІВ 
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