
Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, v případě, že žákovi uvedené doklady
nebyly vydány při podávání přihlášky, žák „předloží tento
doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím
žákem.“ Tyto doklady tak může žák doložit v den nástupu    
 do školy. Nedodání těchto dokumentů při přijímacím řízení tak
nemůže být považováno za nesplnění zákonných podmínek   
 a samo nemůže vést k nepřijetí na danou SŠ.
Všechny uvedené informace potvrzuje také dokument MŠMT
Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících
dlouhodobě v zahraničí.

DOKLADY PŘI PŘIJÍMÁNÍ NA SŠ
 

META je tu pro Vás! Poskytneme Vám informace o platné legislativě, o možnostech
financování podpory i o procesu začleňování do chodu školy i třídního kolektivu.

Jak postupovat při stanovení uzpůsobení
podmínek si přečtěte v metodické
informaci MŠMT.

Dále Vám rádi poskytneme telefonickou
či písemnou metodickou podporu.

Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro odpovídající stupeň či
region.

Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

 v originálním znění (k nahlédnutí či odevzdáním úředně
ověřené kopie), 
a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka
českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském);
škola ale může uchazeči sdělit, že takový překlad
nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu, např.             
 v případě AJ nebo RJ). 

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí mít dle § 59
školského zákona splněnou povinnou školní docházku, v ČR
tedy 9 školních roků. To se dokládá předložením dvou
posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy      
 po dobu devíti roků.

Pokud uchazeč plnil povinnou školní docházku na území
jiného státu, předkládá uvedené doklady:

1.

2.

Nelze tedy po uchazeči se splněnou 9letou školní docházkou
požadovat (ani stanovit jako kritérium přijetí) doložení získání
základního vzdělání, resp. vyžadovat uznání rovnocennosti
nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení  
 v ČR.
Pouze pokud žák ukončil základní školu v zahraničí za kratší
dobu než 9 let, dokládá ukončení základního vzdělání před
splněním povinné školní docházky, a to doložením uznání
rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace)
zahraničního vysvědčení v ČR.

Dle MŠMT je posouzení hodnocení výsledků uchazečů plně       
 v kompetenci ředitele SŠ a doporučuje SŠ vytvořit převodník   
 na klasifikaci. Pro inspiraci lze využít popisy některých
zahraničních vzdělávacích systémů. Někteří soudní tlumočníci
doplňují v komentářích orientační informace k převodu známek,
když vysvědčení překládají. Neexistuje však žádný závazný
dokument, který by převod známek ze zahraničních škol
definoval.

TIP DO VÝUKY: Zapojte své žáky do Tvůrčí a literární soutěže ČEŠTINA
JE I MŮJ JAZYK! Vypracované zadání, které zve studenty, aby se

zamysleli nad tím, jak může náš původ, rodinné a kulturní zázemí ovlivnit
naše vnímání, lze využít ve výuce češtiny i společenskovědních

předmětů. Více informací zde.

1) Jaké doklady mají uchazeči doložit?

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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2) Kdy musí doklady uchazeč doložit?

Typy dokladů, termíny jejich doložení a převod známek ze zahraničních škol

3) Převod známek ze zahraničních škol

https://www.inkluzivniskola.cz/informace-k-prijimacizkousce-z-cjl-osob-pobyvajicich-v-dlouhodobe-v-zahranici-msmt
https://www.inkluzivniskola.cz/content/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani-JPZ-uchazecu-s-SVP
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/informacni-letaky
https://www.inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-k-prijimaci-zkousce-z-cjl-osob-pobyvajicich-v-dlouhodobe-v-zahranici-msmt
https://www.inkluzivniskola.cz/databaze-kompatibility-vzdelavacich-systemu-dbkvs
https://meta-ops.eu/tvurci-a-literarni-soutez/

