
Plnění povinné školní 
docházky v zahraničí 
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Novela školského zákona 

• úprava pravidel od 1. ledna 2012 – novela 
školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) 

• navazující novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. – 
vydána ve Sbírce zákonů – vyhláška  
č. 256/2012 Sb. 
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Citace z novely ŠZ 
• § 38 odst. 5: Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole 

uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo způsobem uvedeným v 
odstavci 2, může na žádost zákonného zástupce konat 
zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3 
nebo ve škole při diplomatické misi České republiky; nekoná-li 
žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce plnění povinné 
školní docházky žáka škole uvedené v odstavci 3 způsobem 
stanoveným v prováděcím právním předpisu. Žák, který plní 
povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. 
c), koná zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v 
odstavci 3. 
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Hlavní změna 

• zkoušky již nejsou povinné, pouze na 
žádost zákonných zástupců žáka     otevřena 
cesta k možnosti uznávání vzdělání v ČŠBH 

• zůstává povinnost být žákem kmenové školy 
v ČR 

• při nekonání zkoušek se dokládá plnění 
povinné školní docházky kmenové škole 
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Možnosti žáka v zahraničí 

• vždy je žákem kmenové školy v ČR 
1.zahraniční škola bez zkoušek 

(nebo individuální výuka bez zkoušek) 
2.zahraniční škola + zkoušky v ČR 

(nebo individuální výuka + zkoušky v ČR) 
3.zahraniční škola + ČŠVZ 
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Obsah zkoušek 

• zahraniční škola – ČJL,  české historické a 
zeměpisné reálie (4. – 9. ročník) 

• individuální výuka – všechny předměty 
• nejméně 1 pololetí, nejvíce 2 roky 
• kmenová škola vydá vysvědčení 
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Dokládání plnění docházky 

• zahraniční škola (příp. + ČŠVZ): 
– vysvědčení ze zahraniční školy 
– překlad vysvědčení (úředně ověřený pouze při 

pochybnostech ředitele školy o správnosti 
překladu) 

• individuální výuka:  
– čestné prohlášení zákonného zástupce 

o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí 
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Pokračování ve škole v ČR 

• při konání zkoušek: podle výsledků zkoušky 
• při nekonání zkoušek: zařazení do ročníku 

po zjištění úrovně jeho dosavadního 
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka 

• zahraniční škola + ČŠVZ:  zařazení do 
ročníku na základě vysvědčení vydaného 
kmenovou školou v ČR 
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Zahraniční škola bez 
zkoušek ve škole v ČR 

Zahraniční škola + 
zkoušky ve škole 
v ČR 

Zahraniční škola + 
ČŠVZ 

je žákem kmen. 
školy v ČR 

ano ano ano 

koná zkoušky 
v ČR 

ne ano ne 

způsob doložení 
plnění PŠD 
v zahraničí 

vysvědčení ze 
zahraniční školy 

vysvědčení ze 
zahraniční školy 

vysvědčení ze 
zahraniční školy + 
osvědčení z ČŠVZ 

kmenová škola 
v ČR vysvědčení 

nevydává vydává (hodnocení 
dle výsledku 
zkoušek 
v kmenové škole) 

vydává (hodnocení 
dle výsledku 
vzdělávání v ČŠVZ) 

získání stupně 
základní vzdělání 

ano, ale je nutná 
nostrifikace 
vysvědčení 

ano, bez 
nostrifikace 
vysvědčení 

ano, bez 
nostrifikace 
vysvědčení 
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ČŠVZ ve vyhlášce 

• novela vyhlášky zavedla nový pojem: 
poskytovatel vzdělávání v zahraničí, který v 
dohodě s MŠMT poskytuje občanům ČR v 
období plnění povinné školní docházky 
vzdělávání ve stanoveném vzdělávacím 
obsahu (ČJL, D, Z) a žák je z tohoto obsahu 
hodnocen na osvědčení 
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Uznávání vzdělání z ČŠVZ 

• pokud ČŠVZ prokazatelným způsobem a v 
dohodě s MŠMT přistoupí na vyhlášené 
podmínky, budou se výsledky vzdělávání žáka 
v ČŠVZ v předmětu Český jazyk a literatura a 
českých zem. a děj. reálií promítat do 
vysvědčení vydávaného kmenovou školou v ČR 

• dohoda se bude uzavírat s každou jednotlivou 
ČŠVZ 
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Citace z novely vyhlášky 
• § 18 c, odst. 1: Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území 

České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, 
vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže  
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 
MŠMT poskytuje občanům ČR vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 
a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

• (3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odst. 1 nebo 2 za období 
nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních 
roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení 
uvede … v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným 
zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

• (4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal 
vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel 
kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 
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Podmínky spolupráce s MŠMT  

• Vzdělávací program 
– výuka v českém jazyce 
– podle ŠVP připraveného dle RVP ZV (pro VO 

Český jazyk a literatura, pro vzdělávací obsah 
se vztahem k ČR ve VO Člověk a jeho svět, 
Dějepis a Zeměpis.  

– rozsah vzdělávaní bude odpovídat RVP ZV 
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Podmínky spolupráce s MŠMT  

• Dokumentace školy 
– ČŠVZ vede evidenci žáků, třídní knihu 

obsahující průkazné údaje o poskytovaném 
vzdělávání a jeho průběhu, pravidla hodnocení 

• Kvalifikace pedagogů 
– kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 

Sb. 
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Podmínky spolupráce s MŠMT  

• Osvědčení o docházce 
– ČŠVZ bude vydávat žákům se státním 

občanstvím ČR osvědčení o skutečnosti, že žák 
navštěvuje ČŠVZ 

– formulář osvědčení bude schválen MŠMT 
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Podmínky spolupráce s MŠMT  

• Právní forma škol 
– jednotlivé ČŠVZ budou zřízeny v souladu s 

právem příslušného státu 
– zřizovací dokument bude poskytnut v kopii 

MŠMT 
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Další postup 

• detailní rozpracování podmínek spolupráce 
• postupně registrovat přistoupení 

jednotlivých ČŠVZ na uvedené podmínky 



Nostrifikace, uznání 
kvalifikace  

Kontakty: 
zdenka.pastorova@msmt.cz; 

pavel.nemec@msmt.cz  
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Děkuji za pozornost 

jirina.ticha@msmt.cz 
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