
Pokyny pro uchazeče 

Pokyny pro UCHAZEČE ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt platné  

od 18. ledna 2016 

PŘED ZKOUŠKOU 

A) Centrálně stanovené termíny 

Zkouška z českého jazyka se bude konat na celém území České republiky 1 středu v 
měsíci a dále jednu sobotu v měsíci.  

Termíny a čas konání zkoušky a verzi zkoušky, která se bude v daném termínu 
a v daném čase zkoušet, stanoví MŠMT.  

Jiné termíny a časy konání zkoušky jsou nepřípustné. 

 

B) Kdo se může ke zkoušce přihlásit 

Ke zkoušce se hlásí uchazeči, kteří jsou žadateli o povolení k trvalému pobytu v ČR. 
Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč: 

a) kterému byl vystaven Poukaz vydaný Ministerstvem vnitra k bezplatné zkoušce 

nebo 

 

b) který uhradil poplatek za zkoušku na příslušné škole. 

 

 

C) Kdy, kde a jak se lze přihlašovat na zkoušku 

Uchazeč se může přihlásit ke zkoušce ve školách, kde se konají zkoušky, osobně, 
nebo písemně v listinné nebo elektronické podobě nejméně 2 pracovní dny 
před jejím konáním.  

Při podání přihlášky ke zkoušce organizátor zkoušky informuje o termínu a času 
konání zkoušky. 

V den registrace uchazeč předloží ke kontrole nahlášených údajů: cestovní doklad, 
doklad o povolení k pobytu (kde je uvedeno místo hlášeného pobytu), doklad o 
zaplacení poplatku za zkoušku, originál Poukazu k bezúplatné zkoušce (pokud koná 
zkoušku poprvé). 

 

http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/Poukaz2.pdf


D) Poplatky za zkoušku 

Pokud uchazeč předloží Poukaz na bezplatnou zkoušku z českého jazyka, má právo 
na jednu zkoušku zdarma. Pokud uchazeč zkoušku opakuje, musí zaplatit poplatek 
za zkoušku ve výši 1.500 Kč. Tento poplatek se platí vždy před zkouškou. 

 

E) Typ testu 

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR se skládá z písemné a ústní části. Písemná 
část testuje čtení, poslech a psaní a trvá celkem 80 minut.  

Písemná část trvá 80 minut a má tyto části: 

1. Čtení s porozuměním  25 minut   maximální/minimální počet bodů   20/12  

2.  Porozumění vyslechnutému textu  35 - 40 minut   maximální/minimální počet bodů   20/12  

3.   Psaní   15 minut   maximální/minimální počet bodů   20/12  

Pokud uchazeč úspěšně složí písemnou část, koná ještě ústní část, která testuje 
mluvení a trvá 10 minut.  

Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která 
zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si můžete 
vyzkoušet své znalosti. K přípravě na zkoušku je k dispozici i nová příručka s 
názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Více 
informací v sekci Příručka. 

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti 
a nikam neodcházet.  
Všechny odpovědi píšete propiskou do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku 
naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky. 

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte 
získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných 
částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak 
musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou 
zkoušku.  
 
Co děláte při zkoušce  

Při zkoušce čtení dostanete text na čtení a píšete odpovědi na odpovědní listy.  

Při zkoušce poslechu dostanete text, budete poslouchat CD a píšete odpovědi na 
odpovědní listy.  
Při zkoušce psaní dostanete text a píšete na odpovědní listy. 
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky podle obrázků.  
 

 

http://cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/brozura%202012_300312.pdf
http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=zkouska-nanecisto&hl=cs_CZ
http://cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/Prirucka%20www_171212.pdf
http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=nova-prirucka&hl=cs_CZ


PO ZKOUŠCE 

 Uchazeč, který úspěšně vykoná ústní část zkoušky, dostane Osvědčení o 
znalosti českého jazyka. 

 Uchazeč, který nesloží ústní část zkoušky, může opakovat zkoušku v dalších 
termínech Každou opravnou zkoušku musí uhradit.  

 Pokud chce uchazeč konat opravnou zkoušku ve stejné škole, doporučujeme 
mu přihlásit se na další volný termín zkoušky ihned. 

 Upozorňujeme všechny uchazeče o zkoušku, že na základě kodexu 
testování není možné osobně nahlédnout do dokumentace o zkoušce, tj. 
do zadání zkoušky a odpovědních listů!  

 

 

 


