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Žádost o uznání částečného – uceleného*) vzdělání
*) nehodící se škrtněte

Podmínky pro uznání dosaženého vzdělání žáka stanoví zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání č.561/2004 Sb. (školský zákon) § 70;
a Vyhláška č.13/2005 § 7, § 8 a § 9:
§70: Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka podle § 66, pokud je doloženo
dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka
může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným
prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák
znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy
dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
§7: Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání ve střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, které je doloženo
dokladem o jeho úspěšném ukončení, nebo jiným prokazatelným způsobem. Doklad
o úspěšném ukončení vzdělávání musí být opatřen nostrifikační doložkou nebo osvědčením
o rovnocennosti dosaženého vzdělání.
Ředitel školy vždy uzná ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah je shodný
v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání.
§8: Za částečné vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo
v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky.
§9: Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných
rubrik pro hodnocení žáka uvádí výraz „uznáno“ s odkazem na vysvětlivku, která bude na
zadní straně vysvědčení obsahovat bližší podrobnosti. V povinné dokumentaci školy se
postupuje obdobně.
Jméno a příjmení žáka:
Kód a název oboru vzdělávání:
Třída:
Datum narození:
Adresa pro doručení rozhodnutí:

A) Uznání částečného vzdělání v jednotlivých ročnících studia:
a) Žák dosáhl částečného vzdělání studiem (doloží učební plán, podle kterého vzdělání
probíhalo, a ověřené kopie dokladů o vzdělání)
b) Žák dosáhl částečného vzdělání samostudiem (bude mu stanovena rozdílová zkouška)

Ročník / pololetí *

Název předmětu

* Uveďte, zda žádáte o uznání předmětu jen za 1. pololetí, nebo za obě pololetí
B) Uznání uceleného vzdělání (maturitní zkoušky) z předmětů:
Žák předloží ověřenou kopii dokladu o uceleném vzdělání (maturitního vysvědčení),
nostrifikační doložku u dokladů ze zahraničí.

Název maturitního předmětu Datum mat. zkoušky, číslo mat. vysvědčení

V Praze dne:………………………
Podpis žáka:………………………

Podpisy zákon. zástupců:……………………..
………………………

Poznámka: Žádost bude vyřizována dle zákona 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
TU vzal(a) na vědomí:

