
Інформація про порядок прийому 2022/2023  
 

 

 

Вступний іспит. 

Оголошення про проведення єдиного вступного іспиту Єдиний вступний іспит для 

здобуття загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік відбудеться:  

чотирирічні курси 13 та 14 квітня 2023 року 

Восьмирічний і шестирічний курси 17 та 18 квітня 2023 року 

 

 ТЕРМІН ЗАМІНИ для всіх зазначених полів: 1 семестр 10 травня 2023 р., 2 

семестр 11 травня 2023 р. 2023  

 

Заявники, які у встановлений Законом про освіту термін подали заява до 

директора ліцею. (тобто до 1.3.2023) 

 

 Терміни подання заявок наступні: для напрямів освіти без тесту талантів до  

1 березня 2023 року (учні отримають 2 заяви в школі після видача табеля за 

півріччя) до 15 березня початкова школа видає реєстраційну картку.  

 

Зміст і форма вступного іспиту. 

Єдиний вступний іспит складається з письмового тесту з освітньої галузі чеської 

мови та літератури та письмового тесту з освітньої галузі математики та її 

застосування. Вступний іспит до школи Директор школи може призначити 

вступний іспит до школи, встановивши при цьому в 1 турі мін. дві дати. 

 

Дати будуть опубліковані в критеріях прийому для конкретного навчального 

закладу, абітурієнт отримає точний день у запрошенні на процедуру прийому.  

 

Оцінювання вступного іспиту у випадках, коли він включає єдиний вступний 

іспит. 

 Для галузей освіти з Міністерством охорони здоров’я та визначеним єдиним 

іспитом:  

а) Центр надасть школам результати єдиного іспиту не пізніше 28 квітня. 

б) директор школи оприлюднить загальну оцінку заявників у 1-му турі протягом 2 

робочих днів після того, як оцінка стане доступною Центром; директор школи 

публікує результати першого та останнього прийнятого абітурієнта в анонімній 

формі. 

 

• Для галузей освіти без МЗ директор школи оприлюднить оцінку протягом 2 

робочих днів після дня вступного іспиту, якщо вступний іспит до школи 

проводився, в іншому випадку між 22 квітня та 30 квітня, якщо вступний іспит не 

проводився. проведений або; при цьому надсилає ухвалу про неприйняття. 

  

•  Директор школи завершить оцінювання та опублікує протягом принаймні 15 

днів у загальнодоступному місці школи та у спосіб, що дозволяє віддалений доступ 

під реєстраційним номером (присвоєному заявнику не пізніше дня вступного тесту 

або перевірки здібностей перед його початком) ранжування абітурієнтів за 

результатами оцінювання разом із результатом процедури кожного абітурієнта, 

включаючи вказівки щодо правових наслідків неподання реєстраційної форми 

відповідно до § 60g, параграф 7 Закону про освіту та критерії прийому.  



 

• Публікуючи список прийнятих абітурієнтів, рішення про прийом оголошуються 

та починаються з цього дня строк для оскарження. 

 

• Абітурієнт підтверджує свій намір стати студентом відповідного напряму 

підготовки даного загальноосвітнього навчального закладу шляхом передачі не 

пізніше зарахування директору школи, який прийняв рішення про його прийом 

на навчання протягом 10 робочих днів з дня повідомлення про прийняте рішення. 

 

 • Відкликати реєстраційний талон неможливий, за винятком випадків, коли 

заявник повертає реєстраційний талон для використання в школі, де його 

апеляція була прийнята, або якщо він має намір використати його в школі, куди 

його прийняли поле без перевірки талантів, за умови, що реєстраційний талон він 

застосував квиток, коли його допустили до поля з перевіркою талантів (§ 60g, 

параграф 7 Закону про освіту). Документом для видачі загальноосвітнім 

навчальним закладом реєстраційної картки є рішення про прийом на апеляційну 

скаргу або підтвердження навчального закладу про зарахування за напрямом 

загальної середньої освіти без перевірки здібностей. Для того, щоб абітурієнт 

застосував зазначені винятки, не є вирішальним, на якому етапі вступної 

процедури його було прийнято. 

 

• Апеляція на рішення директора про результати прийому може бути подана 

протягом 3 робочих днів з дня вручення рішення про неприйняття. 

 

• Під час процедури вступу вступнику або законному представнику 

неповнолітнього вступника дозволяється ознайомитися з матеріалами та 

висловити коментарі на підставі рішення. Школа повинна визначити, коли 

найпізніше, до видачі рішення, можна прокоментувати підстави для видання 

рішення, або встановити згадану конкретну дату після отримання результатів 

тестування чи оцінки вступного іспиту до школи. У складі винесеного рішення 

школа дає зауваження щодо своєчасно поданих заперечень. 


