
Шановні батьки! 

Повідомляю про зміну порядку вступу до загальноосвітніх навчальних закладів. 

Заяву на полегшення на вступних іспитах вам допоможуть написати співробітники CPIC 

в Česká Lípa. Центр педагогічного та психологічного консультування не видаватиме ці 

заявки. 

На підставі цієї заяви можуть бути призначені вступні випробування з математики з 

української мови, а іспит з чеської мови може бути замінений усною співбесідою. 

 

Будь ласка, зв'яжіться зі співробітниками CPIC: 

до н.е. Петра Вічерова, тел.: 771 274 724;  Lenka Havlíčková, тел.: 771 274 726e-mail:  

icceskalipa@suz.cz 

АДРЕСА: 

Villa Hrdlička, Děčínská 361/7, 470 01, Česká Lípa 

КОНТАКТ 

Електронна пошта: icceskalipa@suz.cz 

ЧАС РОБОТИ 

Понеділок 12:00 – 17:00Середа 8:00 – 12:00 

 

Якщо у вас виникли питання  , будь ласка, зв'яжіться зі мною. 

Л. Рихтерова 

734 254 840 

rychterova@zspatova.cz 

 

Іноземці від Lex Ukraine 

Іноземці згідно з § 1 п. 1 Закону No 67/2022 Coll., на їхню вимогу, іспит з чеської мови (тобто також 

дидактичний тест єдиного вступного іспиту з чеської мови та літератури) скасовується, якщо він є 

частиною вступного випробування. Знання чеської мови, яке необхідно для отримання освіти в 

даній сфері освіти, буде перевірено школою у цієї людини  за допомогою співбесіди. На підставі 

заяви, що додається до заяви, іноземець має право скласти дидактичний тест єдиного вступного 

випробування з освітньої галузі математики та його Застосування з української мови. 

На підставі заяви, що додається до заяви, школа може дозволити абітурієнту скласти письмовий 

тест шкільного вступного іспиту з української мови. Керівник школи опублікує заяву про те, чи 

дозволить школа проводити іспит з української мови в рамках критеріїв вступу. У випадку з галузями 

освіти з тестом на здібності керівник школи без зволікань приєднує це повідомлення до цих фактів. 

Якщо школа призначає письмовий тест шкільного вступного іспиту з чеської мови, строк для 

складання іспиту іноземним громадянином збільшується на 25% і він має право користуватися 

перекладацьким словником. 

• Закон No 67/2022 Coll., про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на 

території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації (Lex Ukraine for 
Education), у редакції, що набрала чинності з 30 червня 2022 року  [PDF, 160 kB] 

• Забезпечення загального характеру Міністерства освіти і науки, молоді та спорту – порядок 

прийому за Lex Ukraine [PDF, 362 kB] 
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