UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ - NOSTRIFIKACE
Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo
vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu
žadatele o vydání
- osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České
republice v případech, kdy je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků
zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným
v České republice, nebo
- rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace),
pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení
za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice.
FORMULÁŘ:
http://www.msmt.cz/uploads/formular_nostrifikace_zari_2014/zadost_o_uznani_vzdelani.doc
x
Přílohou žádosti o uznání rovnocennosti nebo nostrifikace zahraničního vysvědčení jsou následující
doklady:
1.

originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie,

2.

doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole,

3.

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),

4.

úředně ověřený překlad dokladů uvedených do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem
zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků (v odkazu na Oficiální server
českého soudnictví Justice.czv sekci Znalci a tlumočníci); u dokladu vyhotoveného ve slovenském
jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje,

5.

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, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak (informace o ověřování zjednodušenou ověřovací doložkou, tzv. apostilou, jsou k dispozici
v odkazu na Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign
Public Documents,

6.

doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč.

Krajský úřad nostrifikuje pouze doklad o ukončeném stupni vzdělání získaném v zahraniční škole, pokud
absolvované studium svým obsahem a rozsahem odpovídá studiu na základní škole, střední škole nebo
vyšší odborné škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice.
V řízení o nostrifikaci krajský úřad porovnává obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole
se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice. Pokud se obsah a
rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku.
Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole se podstatně odlišuje, nebo žadatel nevykoná
úspěšně nostrifikační zkoušku, krajský úřad žádost o uznání zahraničního vzdělání zamítne.

Nostrifikační zkouška má ověřit, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání
podle příslušného vzdělávacího programu. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nekoná
nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém
jazyce (v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného
do seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady).
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů při předložení všech potřebných dokladů, popř. po vykonání
nostrifikační zkoušky; ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.
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