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A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)
OD

DO

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

2005/2006

dosud

úspěšné absolvování vzdělávacího programu základního
vzdělávání, nižšího stupně šestiletého a osmiletého
gymnázia, případně příslušných ročníků konzervatoře
vzdělání dosažené úspěšným dokončením 9. ročníku
základní školy

1996/1997

2004/200
5

VYSVĚDČENÍ

ZÁKON

z 9. ročníku ZŠ

§ 45 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon

z 9. ročníku ZŠ
1989/1990

1995/199
6

vzdělání dosažené úspěšným dokončením 9. ročníku
základní školy nebo 8. ročníku základní školy, pokud byl
žák přijat ke vzdělávání na střední škole [problematické
zejména vzhledem k tomu, že dle vysvědčení z 8.
ročníku nelze jednoznačně vyvodit, zda žák byl přijat ke
střednímu vzdělávání]

z 9. nebo 8. ročníku
ZŠ

§§ 5, 6, 61a zákona č. 29/1984
Sb., o soustavě základních,
středních
škol
a
vyšších
odborných škol (školský zákon),
ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 61 zákona č. 29/1984 Sb., o
soustavě základních, středních
škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění zákona
č. 171/1990 Sb.

POVINNÁ
ŠKOLNÍ
DOCHÁZKA

DATUM
ÚČINNO
STI

9 let

1. 1. 2005

9 let

1. 9. 1996

9 let

1. 6. 1990

OD

DO

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

1989/1990

1989/199
0

vzdělání dosažené úspěšným dokončením 1. ročníku
střední školy (platné pouze pro žáky 1. ročníků středních
škol ve školním roce 1989/1990)

z 1. ročníku SŠ

1989/199
0

vzdělání dosažené úspěšným dokončením 8. ročníku
základní školy

z 8. ročníku ZŠ

1983/198
4

vzdělání
dosažené
v základní
devítileté
škole
(ukončením 9. ročníku), vzdělání žáků, kteří ukončili 8.
ročník základní devítileté školy, jestliže byli přijati do
prvního ročníku střední školy a do tohoto ročníku
nastoupili, ve škole pro mládež vyžadující zvláštní péči
(ukončením posledního ročníku obecně tzv. speciálních
škol), vzdělání dosažené v základní devítileté škole, kde
počínaje prvním ročníkem byl ověřován čtyřletý první
stupeň a čtyřletý druhý stupeň základní školy
(ukončením 8. ročníku základní devítileté školy)
vzdělání dosažené v základní devítileté škole a
příslušných ročnících škol pro mládež vyžadující zvláštní
péči (tzn. obecně speciální školy) a škol hudebních a
tanečních (tzn. konzervatoře v dnešní terminologii)
vzdělání dosažené v osmileté střední škole nebo
v prvních osmi postupných ročnících jedenáctileté
střední školy (terminologicky: základní všeobecné
vzdělání)
vzdělání dosažené ve školách prvního (národní škola) a
druhého stupně (střední škola) v celkové délce trvání 9
let (terminologicky: základní školní vzdělání)

1983/1984

1978/1979

1961/1962

1953/1954

1948/1949

1977/197
8

1960/196
1

1952/195
3

VYSVĚDČENÍ

z 9. ročníku základní
devítileté školy / z 8.
ročníku základní
devítileté školy +
„doklad o nastoupení
do 1. ročníku střední
školy“
z 9. ročníku základní
devítileté školy
z 8. ročníku osmileté
střední školy nebo
jedenáctileté střední
školy
ze 4. ročníku střední
školy
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ZÁKON
§ 61 zákona č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních, středních
škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění zákona
č. 171/1990 Sb.
§ 6 zákona č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních, středních
škol a vyšších odborných škol
(školský zákon)

POVINNÁ
ŠKOLNÍ
DOCHÁZKA

DATUM
ÚČINNO
STI

9 let

1. 6. 1990

10 let

1. 9. 1984

§§ 3, 4, 31, 34, 44 zákona
č. 63/1978 Sb., o opatřeních
v soustavě základních a středních
škol

9 let pro žáky
základní
devítileté školy
/ 10 let pro
žáky základní
školy

§§ 5, 6 zákona č. 186/1960 Sb.,
o soustavě výchovy a vzdělávání
(školský zákon)

9 let

15. 12.
1960

§ 3 zákona č. 31/1953 Sb.,
o školské soustavě a vzdělávání
učitelů (školský zákon)

8 let

1. 9. 1953

§§ 5, 13, 27, 28 zákona
č. 95/1948 Sb., o základní úpravě
jednotného
školství
(školský
zákon)

9 let

1. 9. 1948

1. 9. 1978

B) Doklady požadované při ukončení středního vzdělání
/požádáno MŠMT/
C) Doklady požadované při ukončení vyššího odborného vzdělání
/požádáno MŠMT/
Postup při získávání stejnopisu vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu
V praxi se lze setkat s tím, že zaměstnanec nemá k dispozici doklad o ukončení studia a tuto skutečnost dokládá např. čestným
prohlášením o ukončení povinné školní docházky nebo třídním výkazem z posledního ročníku studia. Tyto písemnosti však nelze považovat
za doklady prokazující odbornou způsobilost – musí být doložen takový doklad, jaký byl předepsán právními předpisy platnými v době
ukončení zaměstnancova studia. Pokud příslušný doklad není registrujícímu orgánu doložen, nelze posoudit, zda osoba absolvovala
vzdělání požadované pro pracovní zařazení, uváděné poskytovatelem ve jmenném seznamu.
Pokud zaměstnanec nemá originální doklad k dispozici, může však doložit jeho stejnopis. V takovém případě se postupuje podle § 4
vyhlášky MŠMT ČR č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání. V příslušném ustanovení jsou též uvedeny doklady rozhodné pro
vystavení stejnopisů, které jsou často uloženy ve veřejných archivech (v takovém případě archiv zhotoví opis, výpis či kopii a stejnopis
vysvědčení poté vydá příslušná škola).
Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu vydává:
- škola, která vydala prvopis dokladu, tzn. škola, kterou zaměstnanec absolvoval (§ 4 odst. 2 vyhlášky),
- škola, v níž je uložen spisový materiál zaniklé organizace, v případě, že absolvovaná škola zanikla (§ 4 odst. 4 vyhlášky),
- není-li nástupnická škola, jakákoli jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání (§ 4 odst. 4 vyhlášky);
žadatel o stejnopis musí doložit kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat (např. třídní výkaz získaný v archivu).
D) Doklady požadované při ukončení vysokoškolského vzdělání
/požádáno MŠMT/

3

Uznání vzdělání ze zahraniční pro výkon profese v ČR
Pro výkon profese sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách je nezbytné splnit kvalifikační požadavky stanovené zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o regulovaná povolání stanovená zákonem. 1 Pokud
osoba, která získala vzdělání v zahraniční, zamýšlí na území ČR vykonávat tato povolání, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace u
příslušného uznávacího orgánu v České republice.
Absolvent, který dosáhl základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat o uznání vzdělání na krajském úřadu, který
je místně příslušný podle místa pobytu žadatele. Krajský úřad neprovádí uznávání dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání, tento
doklad uznává příslušná vysoká škola.
Při uznávání odborné kvalifikace pro výkon povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách u státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů. Podle tohoto zákona se u těchto osob posuzuje též splnění podmínky bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.
Uznání zahraničního vzdělání řeší formou správního řízení pracovníci odboru školství místně příslušného krajského úřadu. Krajský úřad
porovnává obsah a rozsah zahraničního vzdělání s nejbližším podobným vzděláním v ČR. Na základě mezinárodních smluv dále postupuje
v režimu zrovnocenění zahraničního vzdělání (výstupem může být osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení) nebo
v režimu nostrifikace (výstupem je vždy rozhodnutí, součástí režimu může být nostrifikační zkouška).
Absolvent zahraniční školy k žádosti musí doložit stanovené přílohy (doklad totožnosti, originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního
vysvědčení a úředně ověřený překlad dokladů vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků).
Některá zahraniční vysvědčení a doklady o obsahu a rozsahu vzdělávání musí být v souladu s mezinárodními smlouvami dále ověřeny.
V případě, že se jedná o nostrifikaci a vzdělání získané v zahraničí se částečně odlišuje, krajský úřad žadateli nařídí vykonat nostrifikační
zkoušku. Pokud ji žadatel nevykoná, krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne. Žádost je zamítnuta i v případě, že se vzdělání podstatně
odlišuje.
Správní řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000 Kč. V případě, že pracovník v sociálních službách absolvoval kvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách v zahraničí, uznání provádí formou správního řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

1

Regulované povolání je takové povolání, pro jehož výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba tato
povolání vykonávat (kvalifikační požadavky, případně podmínky pro bezúhonnost, zdravotní způsobilost apod.).
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K žádosti je nutno přiložit požadované doklady (průkaz totožnosti, překlad dokladů o odborné kvalifikaci apod.). Správní řízení je
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT ČR v sekci „EU a zahraničí“ > „Uznání kvalifikací a vzdělávání v EU“.
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