
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В 2022/2023 навчальному році                                                                                                            

1. Абітурієнт може подати заяву до 2-х загальноосвітніх навчальних закладів (або двох 

галузей освіти в одній старшій середній школі) у 1-му турі процедури вступу. В обох 

випадках заповнюються абсолютно ідентичні заяви без зміни порядку напрямків 

навчання або старших середніх шкіл. (аналог) Порядок, в  якому заявник зазначає 

загальноосвітню школу в заяві, впливає лише на визначення місця проведення 

вступних випробувань. Ні в якому разі не йдеться про визначення переваги однієї 

школи над іншою. 

2. Подавши дві заяви, абітурієнт має право скласти загальний вступний іспит у дві дати. 

Якщо абітурієнт подає одну заяву на курс Maturita, а іншу на спеціальність із 

сертифікатом ПТО, він може скласти єдиний вступний іспит лише один раз. 

3. Учні повинні повідомити класним керівникам назву загальноосвітньої школи та 

обраний напрямок навчання або учнівства не  пізніше 31.1.2023! 

4. До початку весняних канікул учні отримають заповнені та підтверджені заяви 

(персональні дані, назва загальноосвітньої школи та галузі, класифікація за вказаний 

період, оцінка досягнень, талантів і протягів) разом із вступною карткою.  

Відповідно до § 1 п. 7 Постанови No 353/2016 Кол., загальноосвітні школи не можуть 

оцінювати результати за табелем успішності за 2-й семестр 2019/2020 навчального 

року в порядку прийому. 

5. Для деяких галузей навчання та навчання необхідно підтвердити медичну придатність 

для даної галузі освіти (PLP) у формі заявки!! 

6. Заява (включаючи додатки – дипломи, медичний висновок, рекомендацію навчального 

закладу та консультації, підтвердження законного проживання в іноземця тощо) 

подається від імені неповнолітнього заявника його законним представником відповідної 

дирекції загальноосвітньої школи не пізніше 1 березня 2023 року.  

7. Кожному абітурієнту, який подасть заяву на здобуття освіти в зазначену дату, буде 

надіслано запрошення з інформацією про проведення/непроведення вступних 

випробувань та присвоєним реєстраційним номером (не пізніше ніж за 14 днів до того, 

як іспит відбудеться в одну з двох оголошених дат). 

8. Огляд всіх загальноосвітніх шкіл, включаючи дні відкритих дверей, доступний на 

сайті нашої школи в електронному вигляді брошури «Яким я буду». Учні 9-х класів 

мають доступ до Атласу освіти та огляду Днів відкритих дверей. 

9. Уніфіковані випробування в рамках першого туру процедури вступу 

проводитимуться вступниками до загальноосвітніх навчальних закладів за напрямами 

освіти з екзаменацією рівня А у дві оголошені чергові дати:  
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• Альтернативна дата можлива лише у випадку належного письмового вибачення 

перед керівником загальноосвітньої школи протягом 3 робочих днів перед 

керівником загальноосвітньої школи за серйозні, наприклад: за станом здоров'я  

• письмові тести проводяться абітурієнтом на першому семестрі в школі, яку він 

або вона вказав першим у заяві, на 2-у встановлену дату в школі, зазначену в заяві 

як другу за порядком  

• Вступні випробування не поширюються на учнів, які претендують на навчання, 

або спеціальності з тестом на придатність 

10. Загальний вступний іспит складається з двох письмових тестів: чеської мови та 

літератури (60 хвилин) та математики (70 хвилин). Тести будуть оцінюватися 

централізовано, а кращий результат Cermat відправить  до середньої школи (не пізніше 

28.4. 2023 року). 

• Національно встановлені дати проведення єдиного( их) іспиту(ів) не 

включаються до заяви-анкети. 

• старші загальноосвітні навчальні заклади можуть індивідуально встановлювати 

поріг успішності вступних випробувань за своїми критеріями (законом 

передбачено лише, що результати СПЗ вносять не менше 60% до загальної оцінки 

абітурієнтів  

• Тільки кращий результат від першого або другого терміну вступних випробувань 

враховується в результаті процедури вступу. 

• Єдиний тест - не єдиний критерій, на підставі якого керівник школи визначає 

черговість вступу абітурієнтів.  Частиною критеріїв процедури вступу також є 

оцінювання абітурієнтів за атестатами початкової школи, участь в олімпіадах 

тощо. 

• Керівник старшої загальноосвітньої школи встановлює умови та єдині критерії 

для всіх абітурієнтів, прийнятих у кожному окремому турі процедури вступу до 

відповідної галузі освіти та оприлюднює їх на сайті загальноосвітньої школи. 

• Показовими є вступні випробування www.cermat.cz. 

• в рамках клубів в СК ведеться підготовка до вступних іспитів з чеської мови і М, 

також можливе використання підготовчих курсів, організованих деякими 

загальноосвітніми школами. 

http://www.cermat.cz/


11. У зв'язку зі збройним конфліктом на території України іноземні учні звільняються 

від складання вступних випробувань чеською мовою за запитом. Знання чеської мови, 

який необхідний для отримання освіти, перевіряється школою шляхом співбесіди. На 

підставі заяви, що додається до заяви про навчання в загальноосвітній школі, іноземець 

має право скласти письмовий тест з математики українською мовою. Разом із заявою 

заявник доводить, що він є іноземцем – особою, яка має тимчасовий захист відповідно 

до частини 1 статті 1 Закону про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом 

в Україні. 

12. Абітурієнти з особливими освітніми потребами можуть, спираючись на 

рекомендацію шкільного керівництва та консультації, мати перевагу у вигляді, 

наприклад, подовжених встановлених строків опрацювання єдиних тестів, використання 

компенсаторних засобів тощо.  Поточна рекомендація від СЕП повинна бути подана у 

вигляді оригінального додатка до заявки. Абітурієнти з 1-м рівнем заходів підтримки не 

мають скоригованих умов для загального іспиту. Заходи підтримки 2-5-го етапу можуть 

застосовуватися тільки за рекомендацією шкільного керівництва та консультування. 

13. Після складання вступних випробувань та отримання результатів СПЗ керівник 

школи оприлюднює список прийнятих абітурієнтів у знеособленій формі. Шляхом 

оприлюднення списку прийнятих абітурієнтів під присвоєним реєстраційним номером 

(в офіційній раді навчального закладу і на сайті навчального закладу) рішення про 

прийом на навчання вважається оголошеним (рішення про зарахування  

абітурієнтам не надсилається).  Керівник загальноосвітньої школи надсилає 

рішення про недопуск абітурієнтам, які не були прийняті. 

14. Протягом 10 робочих днів з дня опублікування рішення про вступ абітурієнт 

повинен доставити вступну картку до обраного загальноосвітнього навчального 

закладу, тим самим підтвердивши свій намір навчатися в даній середній школі. Лише 

один отримає вступну картку разом із підтвердженою заявою(ами) у племінній 

початковій школі. У школі, де абітурієнт не використовує свою вступну картку, він 

автоматично втрачає право стати учнем. Абітурієнт може застосувати вступну картку 

лише один раз. Це не застосовується, якщо він/вона хоче застосувати його в школі, куди 

його/її прийняли згодом на підставі апеляції, або якщо він/вона вже застосував його, коли 

його прийняли на поле з тестом на придатність і змінив свій намір.  

15. Апеляційна скарга на рішення керівника школи про результати процедури прийому 

може бути подана протягом 3 робочих днів з дня винесення рішення про недопуск. 

Звернення від імені неповнолітнього учня подаються законним опікуном.  

16. Вакансії для подальших раундів процедури вступу можна знайти на сайті 

Пльзенського краю www.plzensky-kraj.cz або безпосередньо на сайті відповідної 

загальноосвітньої школи. Після завершення 1-го туру процедури вступу керівник школи 

може оголосити про подальші раунди процедури вступу, якщо це дозволяє вільна 

спроможність окремих галузей освіти. 



17. У наступних раундах процедури вступу застосовується та сама анкета (кількість 

заяв, які може подати абітурієнт, більше не вказується). Однак  в  анкеті заповнюється 

тільки одна школа, в яку подається заява. 2-й тур процедури вступу проходить без 

письмових вступних випробувань з математики та чеської мови. 

 

 

 


