
Uznání zahraničního vzdělání  
Uznávání dokladů o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání je v 
českém právním řádu upraveno v § 108 zákona č. 561/2004 Sb ., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a 
v jeho prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb. , Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky (MŠMT), o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami.  

Postup podání žádosti ( neplatí pro uchazeče ze Slovenska, Německa a Maďarska ) 

1. Doporučujeme pro podání žádosti využít formuláře, který je k dispozici u krajských 
úřadů (viz: Kontakty na krajské úřady)  

2. K žádosti připojit následující doklady:  

• originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie  
• doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole  
• doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo 

zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze 
zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá (v případě nostrifikace)  

• úředně ověřený překlad uvedených dokladů do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem 
zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků;  

• pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že 
škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, 
musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále 
ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční 
vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu, není-li 
mezinárodní smlouvou stanoveno jinak  

• písemná plná moc v případě zastoupení žadatele/žadatelky zmocněncem  
• doklad prokazující místo pobytu žadatele/žadatelky na území České republiky  
• doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč (informace podá 

příslušný krajský úřad)  

3. Předložit žádost příslušnému krajskému úřadu (viz: Kontakty na krajské úřady)  

4. V případě , že místo pobytu je Praha, žádost se podává na: 

 Magistrát hl. města Prahy - Odbor školství 
Adresa: Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 

Telefon: 236 005 202 
236 005 203  

  
E-mail: info@praha.eu 

www: www.praha.eu/ 


