KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ŽADATEL
Jméno:
Rodné příjmení (změnu doložte):
Datum narození:
Adresa místa pobytu v ČR:

Příjmení:
Státní příslušnost:

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy místa pobytu v ČR):
Telefon:

E-mail:

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE

Název zahraničního vysvědčení:
Číslo vysvědčení:
Datum vydání vysvědčení:
Datum zahájení studia:
Datum ukončení studia:
Název zahraniční školy:
Sídlo zahraniční školy:
Stát studia:
Dosažené zahraniční vzdělání:  základní
 střední
odborné
Forma studia:
 denní
 dálková
Zahraniční vysvědčení opravňuje
ve státě vydání k přijetí na vysokou školu:
 ano
Předchozí vzdělání (název školy a délka studia):

 vyšší
 jiná
 ne

ZÁSTUPCE ŽADATELE
 zákonný zástupce (je-li žadatel nezletilý)
 zmocněnec
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Datum udělení plné moci:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pro doručování v ČR (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:

E-mail:

PŘÍLOHY (originály nebo úředně ověřené kopie)
 zahraniční vysvědčení o dosažení vzdělání s úředně ověřeným překladem
 doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání s úředně ověřeným překladem
 doklad o skutečnosti, že škola je uznaná státem, podle jehož právního řádu bylo
zahraniční vysvědčení vydáno za součást jeho vzdělávací soustavy (nevyžaduje se, pokud
ze zahraničního dokladu tato skutečnost vyplývá a v případě, že je Česká republika vázána
mezinárodní smlouvou uznat zahraniční vysvědčení za rovnocenné), s úředně ověřeným
překladem
 plná moc (v případě, že žadatel zmocnil jinou osobu k zastoupení v řízení)
 doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč
 doklad o místě pobytu na území České republiky
Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
Datum:
Podpis žadatele/zástupce:
Příslušnou variantu označte .

Žadatelé, kteří získali vzdělání ve státě Polská republika, Maďarsko, Slovenská republika, Spolková
republika Německo nebo Slovinská republika, berou na vědomí, že s těmito státy je Česká republika
vázána níže uvedenými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání:
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia,
rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České
republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb. m. s.);
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání
rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České
republice a v Maďarské republice (Budapešť, 6. 5. 2004, publikovaná pod č. 92/2005 Sb. m. s.);
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 28. 11. 2013,
publikovaná pod č. 23/2015 Sb. m. s.);
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání
rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007, publikovaná
pod č. 60/2008 Sb. m. s.);
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny
Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání
a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice
a v Socialistické federativní republice Jugoslávii – platná pouze pro Slovinsko (Bělehrad, 12. 9. 1989,
publikovaná pod č. 89/1991 Sb. m. s.).
Držitelé dokladů, na něž se vztahují výše uvedené mezinárodní smlouvy, je mohou přímo
použít na území České republiky, aniž by bylo nutné žádat o uznání rovnocennosti zahraničního
vzdělání v České republice a předkládat osvědčení vydané krajským úřadem.
Výše uvedené mezinárodní smlouvy lze nalézt ve Sbírce mezinárodních smluv dostupné na webových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx nebo
na stránkách Moravskoslezského kraje v Katalogu služeb krajského úřadu, v oblasti školství, bod 1
https://www.msk.cz/verejna_sprava/potrebuji_vyridit_sluzba.html?serviceId=163.
Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s výhodami plynoucími
z uvedených mezinárodních smluv, a i přes výše uvedené poučení žádám o vydání osvědčení
o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České republice.
Datum:
Podpis žadatele/zástupce:

Příslušnou variantu označte .

