Aktualizace červenec 2021

Uznávání zahraničního vzdělání
Bez uznání Vašeho předchozího (zahraničního) vzdělání nemůžete být v České republice
přijati na vysokou školu. Uznání zahraničního vzdělání nelze předem garantovat, závisí na
rozhodnutí příslušných úřadů/vysoké školy (fakulty) a předběžná rozhodnutí se nevydávají.
V současné době existují 2 druhy možnosti uznávání zahraničního středoškolského
vzdělání v České republice.




Nostrifikace – řízení na místně příslušném krajském úřadě nebo Magistrátu hlavního
města Prahy. Nostrifikace má obecnou platnost pro všechny vysoké školy v České
republice. V nostrifikačním řízení se porovnávají podmínky středoškolského studia
v mateřské zemi se standardy středoškolského studia v České republice. V rámci
nostrifikačního řízení může dojít k předepsání tzv. nostrifikačních zkoušek z těch
předmětů, jejichž hodinová dotace neodpovídá standardům srovnatelné české
středoškolské výuky (pozn. školní docházka v ČR – 13 let). Výše poplatku za nostrifikační
řízení je aktualizována na stránkách MŠMT.
Uznání středoškolského vzdělání vysokou školou, jíž byla udělena institucionální
akreditace. Takové uznání platí pouze na konkrétní vysoké škole a její jednotlivé fakultě.
Uznání středoškolského vzdělání fakultou se řídí opatřením rektora, metodickým
pokynem nebo metodikou konkrétní vysoké školy a postupem její konkrétní fakulty.
V rámci uznání zahraničního středoškolského vzdělání vysokou školou a její fakultou
nedochází k porovnávání hodinové dotace jednotlivých předmětů ani k předepsání
nostrifikačních zkoušek. Za uznání SŠ studia fakultou se platí poplatky jednotlivé fakultě
v rámci přijímacího řízení vždy zvlášť podle podmínek přijímacího řízení a nastavení
poplatků na fakultě. Vysoká škola/fakulta může uchazeči nařídit absolvování
nostrifikačního řízení (viz Nostrifikace).

Přehled vysokých škol, které provádějí uznání středoškolského vzdělání k 31. 7. 2021
(přehled je průběžně aktualizován, více info v registru VŠ).
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Seznam dokumentů, které si student musí přivézt s sebou do České republiky
I. Doklady nutné pro uznání středoškolského vzdělání:
1. Originál (nebo 2 ověřené kopie1) dokladu o ukončení střední školy (maturitní vysvědčení).
2. Originál (nebo 2 ověřené kopie) přílohy k tomuto vysvědčení (známky z jednotlivých
předmětů); pokud nejsou známky uvedeny přímo na vysvědčení.
3. Originály (nebo 2 ověřené kopie) závěrečných ročníkových vysvědčení (známky z jednotlivých
předmětů na konci školního roku) za poslední 4 roky středoškolského studia.
4. Originál (nebo 2 ověřené kopie) seznamu jednotlivých předmětů z každého školního roku s
jejich časovou dotací – tj. kolik hodin každého předmětu. (Pozor: Není možné uvést obecně
skupinu předmětů, např. „humanitní“. Je třeba uvést každý předmět zvlášť!) Počet hodin je nejlépe
uvádět za školní rok. Tento seznam je potřeba za každý ze 4 posledních roků středoškolského
studia. Pokud nemáte takový seznam ze všech 4 roků, bezpodmínečně je vyžadován za poslední 2
roky studia.
5. Potvrzení o tom, že doklad o úplném středním vzdělání, který vám byl vydán (uveďte jeho číslo),
umožňuje jeho držiteli přijetí a další studium na vysokých školách v rámci bakalářských nebo
speciálních programů (pětileté vzdělání bez bakalářského studia) ve vaší země.
Studenti soukromých či církevních škol musí přivézt také licenci školy.
6. Potvrzení o státní akreditaci školy s přílohami vydané ministerstvem školství ve vaší zemi.
Dokument vydává škola nebo odbor školství, ke kterému vaše škola patří, nebo ministerstvo
školství.
Absolventi středních škol na Ukrajině v letech 2020 a 2021, kteří byli osvobozeni od složení
státní závěrečné atestace (ДПА) a kteří mají v příloze k osvědčení záznam, že byli osvobozeni, kromě
výše uvedených dokumentů, musí přivézt:
1. Certifikát o externím nezávislém posouzení (ЗНО) a jeho úředně ověřenou kopii.
2. Informační kartu k Certifikátu o externím nezávislém hodnocení (ЗНО) s přehledem výsledků
zkoušek.
3. Pro studenty střediska Praha: Potvrzení od Státního podniku „Informační image centrum“.
Bez výše uvedeného nelze provést nostrifikaci dokumentu o vašem středním vzdělání.
PŘEKLAD DOKUMENTŮ
Pro uznání zahraničního vzdělání musí být všechny dokumenty oficiálně přeloženy do českého
jazyka českým soudním překladatelem.
OVĚŘENÍ DOKUMENTŮ
Dokumenty musí mít příslušný stupeň legalizace (liší se u jednotlivých zemí!). Někde je vyžadován
pouze nižší stupeň legalizace (apostila), t.j. razítko příslušného k tomu stanoveného úřadu (např.
ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo spravedlnosti) v jiných zemích se vyžaduje vyšší stupeň
(superlegalizace), t.j. navíc ještě ověření z
velvyslanectví ČR.
Kontaktujte, prosím, velvyslanectví ČR ve Vaší zemi pro více informací o nutném stupni legalizace
Vašich dokumentů. Pro některé země platí tzv. rovnocennost dokumentů,
kdy legalizace není nutná. Aktuálně platí rovnocennost například pro tyto země: Rusko,
Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Uzbekistán.
V případě nejasností kontaktujte velvyslanectví ČR ve Vaší zemi. Informace o zemích mezi
kterými platí uznávání rovnocennost dokumentů, lze také najít zde.
Na úřadech si ponechávají ověřené kopie. Nicméně originály si musíte přivézt s sebou z důvodu, že některé
úřady je vyžadují k nahlédnutí. Tzn., ověřené kopie si můžete udělat v ČR (ověření 1 strany = 30 CZK + 21%
DPH, tj. cca 1,5 EUR).
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Dále si s sebou přivezte:
1. Kopii první stránky pasu (stránka s osobními daty) a kopie stránky s vízem.
2. Ověřenou kopii rodného listu (někdy je na určitých úřadech vyžadován).
II. Uznání bakalářského diplomu (studenti na NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ studium)
 Originál (nebo 2 ověřené kopie*) diplomu a dodatek k diplomu (pokud je to jeho součást).
 Originál (nebo 2 ověřené kopie*) seznamu všech vykonaných zkoušek (zápočtů) za celou dobu
studia (pokud jsou tyto informace v dodatku k diplomu, tzv. „Diploma Supplement“, stačí přïvézt
pouze „Diploma Supplement“).
 Doporučují se také sylaby jednotlivých předmětů (některé fakulty to vyžadují).
I studenti plánující navazující magisterské studium si mohou přivézt také dokumenty potřebné k
uznání středoškolského vzdělání pro případ, že by jim nebyl nostrifikován VŠ diplom a museli by
se znovu hlásit na bakalářské studium).
Dokumenty musí být přeloženy a legalizovány tak, jak je uvedeno výše.
UPOZORNĚNÍ: V ceně kurzu je asistence s jednou nostrifikací (tj. buď středoškolského studia,
nebo vysokoškolského diplomu).
III. Uznání magisterského diplomu (studenti na DOKTORANDSKÉ studium)
1. Originál (nebo 2 ověřené kopie*) diplomu a dodatek k diplomu (pokud je to jeho součást).
2. Originál (nebo 2 ověřené kopie) seznamu všech vykonaných zkoušek (zápočtů) za celou dobu
studia.
3. Diplomovou práci (není nutno překládat, či ověřovat)
4. Doporučují se také sylaby jednotlivých předmětů (některé fakulty to vyžadují).
Pozn. Pro navázání kontaktu s příslušnou fakultou a posouzení, kde můžete své doktorandské
studium realizovat, je také potřeba předložit téma Vaší disertační práce.
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