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NEVÍTE, JESTLI POKRAČOVAT VE VZDĚLÁVÁNÍ 
I PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
V České republice mají děti povinnost navštěvovat základní školu, 
kde si osvojují základní vědomosti a dovednosti, aby byly schop-
ny běžné orientace ve společnosti. Další vzdělávání po ukončení 
základní školy sice již není ze zákona povinné, to však neznamená, 
že by zde většina lidí svou vzdělávací dráhu završila. Podíl mladých 
lidí, kteří se po ukončení základní školy již nevzdělávají na některé 
ze středních škol, se u nás pohybuje okolo pouhých 5%. 

PROČ SE HLÁSIT NA STŘEDNÍ ŠKOLU?
Navazující střední a posléze vysokoškolské vzdělání nejen že přináší 
rozvoj vědomostí a zkušeností, ale velmi významně též zvyšuje 
možnosti budoucího pracovního uplatnění. V dnešní době je pro 
lidi se základním vzděláním minimum pracovních příležitostí. Se 
základním vzděláním se též váže nižší mzdové ohodnocení, než 
jakého se zpravidla dostane těm, kteří dokončí alespoň střední ško-
lu. Absolvování střední školy popř. středního odborného učiliště je 
v současnosti téměř nutnou podmínkou k získání alespoň průměrně 
ohodnoceného zaměstnání.

PODLE ČEHO SI VYBÍRAT Z NABÍDKY 
STŘEDNÍCH ŠKOL?
Pro výběr střední školy je důležitá představa o budoucím směřo-
vání dítěte. V případě, že již na základní škole má dobré výsledky 
a zájem o studium, je možné uvažovat o nasměrování vzdělávací 
dráhy k vysokoškolskému studiu. V českém vzdělávacím prostředí 
nejlépe ke studiu na vysoké škole připraví tzv. gymnázia. Jedná se 
o střední školy, které rozšiřují a prohlubují obecné vzdělání bez vý-
razné specializace. Jsou ukončeny maturitní zkouškou a u studentů 
rozvíjejí předpoklady ke studiu na vysokých školách (univerzitách). 
Na vysokou školu je možné dělat přijímací zkoušky i z jiné střed-
ní školy než z gymnázia, pokud je tato škola ukončena maturitní 
zkouškou. Ta je ke studiu na jakékoliv vysoké škole podmínkou.

AKADEMICKÁ PŮDA NEBO PRAKTICKÉ 
ŘEMESLO?
Mnoho mladých lidí si na konci základní školy není jistých, jestli je 
jejich cílem studium na vysoké škole. Začínají se proto zamýšlet 
nad specializací v určitém oboru již při výběru střední školy. Střední 
odborné vzdělání poskytují střední odborné školy a střední odbor-
ná učiliště. V nabídce středních škol je možné nalézt jak technické, 
tak netechnické obory (elektrotechnické obory, strojní obory, sta-
vební obory, ale také ekonomické, výtvarné, zdravotnické, hotelové 
a mnoho dalších). Po absolvování závěrečné maturitní zkoušky je 
možné se rozmyslet, zda bude člověk ve studiu pokračovat nebo si 
bude hledat zaměstnání.

Střední odborná učiliště nabízejí obory, které připraví absolventy 
na méně kvalifikované, ale často žádané profese z oblasti služeb 
(automechanik, zedník, lakýrník, ale také kadeřnice, kosmetička, 
kuchař-číšník apod.). Mnoho učebních oborů je již zakončeno ma-
turitní zkouškou (ne však všechny).

KDE HLEDAT INFORMACE O STŘEDNÍCH 
ŠKOLÁCH?
Výběr střední školy je důležité nenechávat na poslední chvíli, ale 
řešit minimálně rok před ukončením základní školy. Ideální je po-
rovnat nabídku středních škol a odborných učilišť ve vašem okolí 
a navštívit tzv. dny otevřených dveří, které jednotlivé školy pořádají. 
Přehled středních škol naleznete na internetu např. na stránkách 
www.stredniskoly.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Každý rok v listo-
padu vycházejí také tištěné Učitelské noviny se seznamem všech 
středních škol a oborů (www.ucitelskenoviny.cz).

V případě, že si nejste výběrem školy jistí, je dobré toto rozhodnutí 
konzultovat s některým z odborných pracovníků. Na základních 
školách existují tzv. výchovní poradci, kteří tyto konzultace žákům 
základních škol a jejich rodičům mohou poskytnout. Další možností 
je obrátit se na pracovníky organizací, které se zabývají poraden-
stvím ve vzdělávání (viz seznam organizací na konci publikace).
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PŘEDSTAVENÍ 
ČESKÉHO 
VZDĚLÁVACÍHO 
SYSTÉMU

JAK VYPADÁ ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM?
Jak je zřejmé z předešlé kapitoly, v České republice (ČR) funguje několikastupňo-
vý vzdělávací systém.

JAK SE VZDĚLÁVAJÍ NEJMENŠÍ?
Před nástupem k plnění povinné školní docházky mohou děti navštěvovat ma-
teřské školy (většinou jsou pro děti od tří let, ale stále více je navštěvují i mladší 
děti). V mateřských školách (MŠ) se děti učí fungování v kolektivu, ale připravují 
se i na zvládání dovedností, které budou potřebovat při plnění povinné školní 
docházky. Vzdělávání v MŠ není povinné, ale všichni odborníci se shodují, že je 
pro úspěšné zvládání školní docházky důležité absolvovat alespoň poslední roč-
ník v MŠ. Mateřské školy mohou navštěvovat i děti azylantů a osob s doplňkovou 
ochranou. Vzhledem k velké naplněnosti mateřských škol může být problém své 
dítě v MŠ umístit. Je dobré si s předstihem získávat informace o kapacitě mateř-
ských škol ve vašem okolí. 

PRO KOHO JSOU ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
Základní školy (ZŠ) jsou pro děti od 6 do 15 let a většina dětí si v nich plní povin-
nou školní docházku, která trvá v ČR devět let. Povinná školní docházka se vzta-
huje na všechny děti, které žijí v ČR, včetně držitelů mezinárodní ochrany (azy-
lantů a osob s doplňkovou ochranou). Pokud děti absolvovaly v zemi původu ve 
škole méně než devět let, musí splnit zbytek povinné školní docházky v základní 
škole v ČR. Základní škola má dva stupně. První stupeň má pět ročníků, druhý 
stupeň je na čtyři roky. Nadaní žáci mohou po prvním stupni odejít na osmileté 
nebo šestileté gymnázium nebo na konzervatoř. Vzdělávání v základních školách 
je bezplatné.

JE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A ZŠ DOSTUPNÉ?
Síť mateřských a základních škol je v ČR poměrně hustá. Každý by měl mít 
možnost navštěvovat základní školu v místě svého bydliště. Pokud poblíž bydliště 
není dostupné školské zařízení, patří děti a žáci do nejbližší spádové školy. Infor-
mace o spádové škole a možnostech vzdělávání vydává příslušná obec (obecní 
úřad, městský úřad – školský odbor).

1
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CO DÁL PO UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY?
Po ukončení povinné školní docházky pokračuje většina dětí ve 
vzdělávání na středních školách (SŠ). Ty se dělí podle stupně vzdě-
lání:

STUPEŇ  
STŘEDNÍHO  
VZDĚLÁNÍ

DÉLKA 
DENNÍHO  
STUDIA

DOKLAD 
O UKONČENÍ  

VZDĚLÁNÍ

TYP ŠKOLY

střední vzdělání 1-2 roky SOU, 
praktická škola

střední vzdělání 
s výučním listem 2-3 roky výuční list SOU

střední vzdělán
s maturitní 
zkouškou

4 roky maturitní 
vysvědčení

SOŠ, 
gymnázium

Stupeň vzdělání naznačuje náročnost oboru. Střední vzdělání bez 
výučního listu je nejméně náročné. Absolventi mají ale také nejvíc 
omezené možnosti uplatnění. Střední vzdělání s výučním listem 
umožňuje absolventům pracovat ve vyučené profesi, ale neumož-
ňuje pokračovat na vysokou školu. Tuto možnost mají pouze absol-
venti s maturitou, kteří absolvovali náročnější studium na střední 
odborné škole nebo na gymnáziu. 

JAKÉ JSOU TYPY STŘEDNÍCH ŠKOL?
V jednotlivých stupních středních škol existuje celá řada studijních 
oborů, ze kterých si studenti vybírají svou specializaci. 

• gymnázia – nabízí všeobecné vzdělání a přípravu na studium na 
vysoké škole. Studium je zakončeno maturitní zkouškou a trvá 
čtyři roky. U víceletých gymnázií trvá studium osm let (žáci 
odchází na gymnázium po pátém ročníku ZŠ) nebo šest let (žáci 
odchází po sedmém ročníku ZŠ). 

• střední odborné školy (SOŠ) – poskytují výuku orientovanou 
na konkrétní profese. Studium je zakončeno maturitní zkouškou 
a trvá čtyři roky. Střední školy nabízí širokou škálu oborů, zde 
vybíráme nejčastější obory:

• obchodní akademie
• střední průmyslová škola (SPŠ) stavební
• SPŠ dopravní
• SPŠ elektrotechnická
• střední zdravotnická škola
• pedagogické lyceum
• střední zemědělská škola
• textilní výroba a oděvnictví 
• střední odborná škola managementu
• střední zemědělská škola

• střední odborné učiliště (SOU) – jedná se o praktickou přípravu 
na zaměstnání. Studium je zakončeno získáním výučního listu. 
Studium trvá zpravidla tři roky, výjimečně pouze roky dva. Obory 
s výučním listem jsou například:

• elektrikář
• kuchař – číšník
• zedník
• instalatér
• automechanik
• kadeřník
• zahradník
• krejčí

Střední odborná učiliště mají často v nabídce i studijní obory 
s maturitou.

• konzervatoře - odborná příprava v umělecké oblasti - hudbě, 
zpěvu, herectví či tanci. K přijetí na konzervatoř je třeba úspěšně 
složit talentové zkoušky.

Seznam všech maturitních oborů středních odborných škol i všech 
učebních oborů středních odborných učilišť naleznete na:  
www.infoabsolvent.cz
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Školy mohou být veřejné a soukromé. Zatímco vzdělávání na veřej-
ných školách je bezplatné, na soukromých školách je třeba počítat 
se školným (v různé výši). U soukromých škol je proto důležité 
získat informaci o výši školného a všech dalších poplatcích.

JAKOU FORMOU SE DÁ STUDOVAT STŘEDNÍ 
ŠKOLA?
Střední školy může student studovat několika způsoby: 

• denní forma - nejběžnější forma studia.  Studenti chodí do školy 
každý den od rána do odpoledně (podle rozvrhu) stejně jako na 
ZŠ.

• dálková forma - student může studovat při zaměstnání. To zna-
mená, že během dne pracuje a do školy chodí pravidelně jednou 
za čtrnáct dní nebo měsíc. 

• distanční forma – probíhá podobně jako dálkové studium, může 
ale probíhat také elektronickou formou.

• večerní forma – stejně jako u dálkového studia studenti většinou 
přes den pracují, do školy chodí večer po práci.

JE VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ DOSTUPNÉ?
Každý, kdo má ukončené základní vzdělání, se může hlásit na střed-
ní školu. Na gymnázia a některé vybrané školy se dělají přijímací 
zkoušky, na většině středních odborných škol a učilištích přijímají na 
základě studijních výsledků ze základní školy. Více informací k to-
muto tématu najdete v kapitole Přijímací řízení. Středních škol není 
v ČR tolik jako základních, ale v každém větším městě se střední 
školy nacházejí. Pokud chce student studovat střední školu, která 
není v dosahu jeho bydliště, může mu škola nabídnout ubytování 
na internátě (domov mládeže). Jedná se o školy, které poskytují 
i ubytování. Toto ubytování a stravu hradí rodiče studentů. Přesné 
informace naleznete na webových stránkách škol, které ubytování 
nabízejí, nebo přímo na webových stránkách konkrétního domova 
mládeže. 

Kam po střední škole?
Pokud studenti ukončí střední vzdělání maturitou, mohou pokračo-
vat na vyšší odborné školy (VOŠ) nebo na vysoké školy (VŠ). Vyšší 
odborné školy jsou praktičtěji zaměřené než vysoké školy. Délka 
studia je tři roky, úspěšný absolvent získává titul diplomovaný spe-
cialista (DiS.) Veřejné VOŠ mohou vybírat školné, které pro většinu 
oborů činí maximálně 3 000 Kč/rok. Školné na soukromých VOŠ se 
nejčastěji pohybuje mezi 20 000 a 40 000 Kč/rok.

Studium na vysoké škole poskytuje vyšší stupeň vzdělání než VOŠ 
a je rozděleno do dvou základních stupňů. Studenti nejprve studují 
v bakalářském studijním programu, který je zakončen získáním titu-
lu bakalář (Bc.) Bakalářský studijní program trvá většinou tři roky. 
Navazující magisterské studium zakončené získáním titulu magistr 
(Mgr.), nebo inženýr (Ing.) trvá dva roky.

Pokud studenti studují na veřejných vysokých školách v českém ja-
zyce, studium je zdarma (poplatek se platí pouze v případě překro-
čení standardní doby studia). Náklady na studijní materiály, stravu 
i ubytování si ale musí studenti hradit z vlastních zdrojů. Většina 
univerzit nabízí pro studenty i stipendijní programy.

Po absolvování magisterského studijního programu mohou studenti 
na některých vysokých školách pokračovat i v doktorském studiu. 
V doktorských studijních programech se připravují na vědeckou 
činnost. Tyto programy jsou tří nebo čtyřleté a jsou zakončeny udě-
lením titulu doktor (Ph.D.).

Další informace k systému vzdělávání v ČR lze nalézt na: 
www.msmt.cz/vzdelavani/vzdelavaci-soustava.
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PODLE ČEHO MÁM VYBÍRAT ŠKOLU?
Pokud ještě nejste rozhodnutí, na jakou školu se hlásit – jak na střední, tak na 
vysokou, s výběrem vám může pomoci výchovný poradce na škole, kam chodíte, 
pracovníci neziskových organizací, které poskytují poradenství v oblasti vzdělávání 
(seznam najdete na konci publikace) nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Více informací najdete také na stránkách www.infoabsolvent.cz. Nabídku vzdě-
lávacích oborů středních škol najdete také na stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) www.msmt.cz.

Ještě než přihlášku podáte, můžete se osobně zajít podívat do vytipovaných škol na 
den otevřených dveří a zeptat se na to, co vás zajímá. Dny otevřených dveří pořá-
dají všechny typy škol. Další příležitostí bývají tzv. veletrhy vzdělávacích příležitostí 
– výhodou takových akcí je, že se na jednom místě prezentuje velké množství škol.

JAK SE PŘIHLÁSIT K DALŠÍMU STUDIU?
Uchazeč o studium musí vyplnit přihlášku ke studiu.
Přihlášky v elektronické formě najdete na webových stránkách vybrané školy 
pod odkazem ”přijímací řízení” nebo ”informace pro uchazeče o studium”.

Dobře si prostudujte informace o podmínkách přijímacího řízení. Pokud jsou 
podmínkou přijetí úspěšně absolvované přijímací zkoušky, můžete na webových 
stránkách školy nalézt ukázkové testy z minulých let, doporučenou literaturu 
a další užitečné informace.

V ČEM SE LIŠÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ A VYŠŠÍ 
ODBORNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY?
Přijímací řízení na středních školách
Vyplněné přihlášky se odevzdávají na střední školy do 15. 3. Výjimkou jsou obory 
s talentovými zkouškami, např. na konzervatoř, kam se přihlášky odevzdávají 
dříve – do 30. 11.

Každý žák může podat v prvním kole 2 přihlášky, ve druhém kole tento počet již 
není omezen. Přihlášky je možné vyzvednout na ZŠ nebo stáhnout z webových 
stránek střední školy či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2
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Vyplněnou přihlášku je třeba vytisknout, nechat si potvrdit pro-
spěch na základní škole, podepsat (u dětí, kterým ještě nebylo 18 
let, musí být podepsán i zákonný zástupce) a zanést nebo zaslat 
poštou na adresu školy.

Údaje o prospěchu z jednotlivých předmětů si může uchazeč, 
který se nehlásí ze základní školy, vyplnit sám. V takovém případě 
je potřeba přiložit ověřené kopie vysvědčení. Střední škola vám na 
vaši žádost vydá doklad o převzetí přihlášky. Při odeslání poštou se 
doporučuje uschovat podací lístek jako doklad o včasném odeslání 
přihlášky.

Přijímací zkoušky na SŠ
Školy, o které je velký zájem a kde poptávka po studiu převyšuje 
nabídku volných míst, mají většinou přijímací zkoušky. Zkoušky 
mohou mít různou podobu - písemné testy, pohovory nebo talento-
vé zkoušky v případě uměleckých škol jakými jsou konzervatoře. 
V případě cizinců, kteří předtím v ČR do školy nechodili, si ředitel 
školy ověřuje schopnost studovat v českém jazyce rozhovorem se 
zájemcem.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ
Talentové zkoušky na střední školy s uměleckými obory se konají 
již v první polovině ledna (2.1. - 15. 1.), na konzervatořích od 15. 1. do 
31. 1.

Přijímací zkoušky na ostatní střední školy se konají 
v termínu od 22. 4. do 30. 4.
Na každé škole jsou v 1. kole vyhlášeny 2 termíny přijímacích zkou-
šek. Termín, kdy se budete účastnit přijímacích zkoušek, musí být 
uveden v přihlášce. 

Před přijímacími zkouškami je třeba vyzvednout také zápisový 
lístek. Zápisový lístek získáte na základní škole nebo (pokud už na 
základní školu nechodíte) na krajském úřadě podle místa pobytu, 
případně podle sídla školy, kam se hlásíte.

JAK SE DOZVÍTE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO 
ŘÍZENÍ?
Do tří dnů od konání přijímacích zkoušek bude ve škole a na we-
bových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů (pod 
registračním číslem). Pokud jste byli přijati, je důležité zanést zá-
pisový lístek na střední školu do 10 dnů. Tím potvrzujete váš úmysl 
stát se studentem příslušného oboru na dané střední škole. Zápiso-
vý lístek nepředkládají uchazeči o večerní, dálkové, distanční nebo 
kombinované formy vzdělávání nástavbového studia.

CO DĚLAT, POKUD JSTE U ZKOUŠEK 
NEUSPĚLI?
Pokud jste nebyli mezi vybranými uchazeči, můžete do 3 dnů po 
doručení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání.

Jestliže po prvním kole přijímacích zkoušek nejsou naplněna 
všechna volná místa, mohou být vypsána druhá (někdy i třetí) 
kola přijímacího řízení. Informace o volných místech na školách 
a termínech dalších kol přijímacího řízení je možné získat přímo ve 
škole, na webových stránkách školy nebo stránkách odboru školství 
krajského úřadu.

Nejpozději při zahájení vzdělávání je třeba předložit potvrzení 
o oprávněnosti pobytu na území České republiky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
A VYSOKÉ ŠKOLY
Vždy je lepší ověřit si přesné datum podání přihlášky na webových 
stránkách vybrané školy. Zájemci o studium na veřejných vysokých 
školách v bakalářských a magisterských studijních programech po-
dávají přihlášky zpravidla do 28. 2. nebo 31. 3. (v uměleckých obo-
rech již do 30. 11. nebo do 31. 12.). Vyšší odborné školy, soukromé 
vysoké školy a některé magisterské studijní programy veřejných 
vysokých škol mají pozdější termín podání přihlášek ke studiu. 
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Přihlášku můžete vyplnit v elektronické podobě na webových strán-
kách školy nebo na papírovém formuláři. Elektronickou přihlášku 
je po vyplnění třeba vytisknout a stejně jako přihlášku vyplněnou 
ručně podepsat a společně s dokladem o uhrazení administrativní-
ho poplatku poslat či osobně zanést na adresu školy. Elektronické 
přihlášky bývají zvýhodněny nižším administrativním poplatkem. 
Některé vysoké školy přijímají pouze elektronické přihlášky. (Elektro-
nická přihláška stojí zpravidla 400-500 Kč, papírová 500-600 Kč.) 
Zájemci o studium, kteří absolvovali předchozí vzdělání v jiné zemi 
než ČR, přiloží také nostrifikační doložku (podrobněji viz kapitola 
o nostrifikaci).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ
Přihlášeným zájemcům většinou přijde poštou pozvánka k přijíma-
cím zkouškám. Pozvánku si vždy uschovejte - někdy se předkládá 
při evidenci a obsahuje důležité informace o místě a času konání 
zkoušky. Přijímací zkoušky na VOŠ a VŠ se obvykle konají v červnu, 
talentové zkoušky na umělecké obory se však konají dříve, většinou 
již v lednu.

Na některých školách je třeba absolvovat tzv. národní srovnáva-
cí zkoušky (Scio testy, více na www.scio.cz), nejčastěji však má 
přijímací řízení podobu písemných testů i z více předmětů podle 
zaměření studia (např. matematika a anglický jazyk). Pokud mají 
přijímací zkoušky více kol, pak první část bývá písemný test a v dal-
ším kole prokazuje uchazeč svou motivaci ke studiu a zájem o obor 
prostřednictvím ústní zkoušky či pohovoru před komisí. Některé 
školy také zohledňují prospěch na střední škole, který bývá bodově 
ohodnocen. Na některých VŠ, kde není součástí přijímacího řízení 
pohovor, prokazují cizinci svou schopnost studia v českém jazyce 
vykonáním zkoušky z češtiny pro cizince.

Více informací o studijních programech a oborech najdete např. na 
www.msmt.cz/file/15150/, www.vysokeskoly.cz nebo v Učitelských 
novinách, které vycházejí začátkem prosince. Nejspolehlivějším 
zdrojem informací jsou ale vždy webové stránky příslušných vyso-
kých škol a fakult.
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JAK JE TO S PLATNOSTÍ VYSVĚDČENÍ A DIPLOMŮ 
ZÍSKANÝCH MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY?
Vysvědčení a diplomy získané v zemi původu neplatí v ČR automaticky, ale je 
nutné provést jejich formální ověření. Uznání zahraničních vysvědčení a diplomů 
je důležité, pokud chce daná osoba v České republice pokračovat ve studiu, ale 
často také v případě, kdy potřebuje přesvědčivě doložit své předchozí studium 
při hledání zaměstnání. 

K tomu, aby byly doklady o dosaženém vzdělání (diplomy a vysvědčení) pova-
žovány za rovnocenné a platné, je třeba je nechat uznat a získat k nim patřičný 
dokument, který toto uznání potvrzuje (tzn. osvědčení o uznání rovnocennosti, 
nostrifikační doložku atd.).

JE ROZDÍL MEZI UZNÁNÍM VYSVĚDČENÍ ČI DIPLOMU ZE 
STŘEDNÍ ŠKOLY A DIPLOMU Z VYSOKÉ ŠKOLY?
Existuje několik rozdílů mezi uznáváním diplomů a vysvědčení ze základních 
a středních škol a uznávání diplomů získaných ukončením studia na vysoké škole. 
Liší se zejména postup při uznávací proceduře. 

ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Při přechodu mezi stupni vzdělání (základní, střední, vysokoškolské) je třeba 
vždy prokázat ukončené vzdělání na předchozím stupni (např. nemůžete stu-
dovat střední školu, pokud nemáte ukončené základní vzdělání). V případě, že 
jste absolvovali minimálně 9 let na zahraniční škole, je třeba si nechat uznat svá 
vysvědčení, kterými prokážete, že máte ukončené základní vzdělání. Uznávání 
diplomů a vysvědčení ze základních a středních škol a vyšších odborných škol 
je upraveno §108 zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláškou 
č. 12/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud má stát, ve kterém bylo vysvědčení či diplom vydán, s Českou republikou 
uzavřenu mezinárodní smlouvu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, 
vydává se osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České re-
publice. Pokud Česká republika s daným státem tuto mezinárodní smlouvu uza-
vřenou nemá, rozhoduje o uznání platnosti zahraničního vzdělání (nostrifikace) 

UZNÁVÁNÍ 
DOSAŽENÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 
(NOSTRIFIKACE)

3
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v České republice. V prvním případě pak úřad vydává osvědčení 
a v druhém případě nostrifikační doložku. Pokud je obsah a roz-
sah vzdělání příliš odlišný, může být žádost zamítnuta. V případě 
zamítnutí může být podáno odvolání na odbor školství příslušného 
krajského úřadu. Současně existuje také možnost vykonání tzv. nos-
trifikační zkoušky prokazující dosažené znalosti.

Uznávání (nostrifikace) se nevztahuje na odborné kurzy (např. 
kosmetička, svářeč apod.) získané v zahraničí, jelikož se v těchto 
případech nejedná o stupeň dosaženého vzdělání. 

KDE SI MOHU PODAT ŽÁDOST?
Žádost o uznání zahraničního vzdělání vyřizují odbory školství 
krajských úřadů. Žádosti můžete podávat na krajském úřadě, pod 
který spadá obec či město, kde máte hlášené své trvalé bydliště 
(resp. adresa, kterou máte uvedenou v průkazu azylanta jako ad-
resu pobytu). V případě bydliště na území města Prahy se vyřizují 
žádosti o nostrifikaci na Magistrátu hl.m. Prahy. Každý krajský úřad 
má na svých webových stránkách uvedené informace, jak při uzná-
vání vzdělávání postupovat (kontakty na krajské úřady naleznete 
v poslední kapitole).

MOHU SI ŽÁDAT O UZNÁNÍ, I KDYŽ NEMÁM NA 
VYSVĚDČENÍ STEJNÉ PŘEDMĚTY?
Pověřený úředník odboru školství posuzuje, nakolik si je podob-
ná skladba předmětů a jejich hodinová dotace na předkládaných 
dokumentech v porovnání s obdobným českým studijním progra-
mem. V případě větších rozdílů jsou předepisovány tzv. nostrifikační 
zkoušky, které se vykonávají na vybrané střední škole. Tyto zkoušky 
mají vyrovnat rozdíl mezi odlišnými vzdělávacími systémy. Teprve po 
úspěšném složení nostrifikačních zkoušek (jejich počet i zaměření zá-
visí na rozhodnutí příslušného úředníka) je žadateli vydána tzv. nos-
trifikační doložka společně s rozhodnutím či osvědčením. Tyto doku-
menty pak potvrzují platnost zahraničního diplomu na území ČR. Je 
třeba počítat s úhradou administrativního poplatku 1 000,- Kč).

V ČEM SE ODLIŠUJE UZNÁVÁNÍ 
VYSOKOŠKOLSKÝCH DIPLOMŮ?
Uznávání vysokoškolských diplomů je upraveno §89 a §90 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zá-
konů (zákon o vysokých školách). Od uznávání vysvědčení a diplo-
mů ze základní a střední školy se odlišuje postupem i podmínkami. 
Na rozdíl od uznávání středoškolských vysvědčení se u vysokoškol-
ských diplomů běžně nedělají ověřovací zkoušky. Příslušný pracov-
ník fakulty pouze posoudí míru podobnosti studovaného oboru 
s českým studijním programem. Rozhodnutí o uznání diplomu či 
zamítnutí žádosti závisí na míře podobnosti či odlišnosti od české-
ho ekvivalentu studijního programu.

JAK POSTUPOVAT U UZNÁVÁNÍ VŠ DIPLOMŮ?
V případě ověřování vysokoškolského diplomu je nutné se obracet 
přímo na veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově ob-
dobný akreditovaný studijní program. Pokud se jedná o vysokoškol-
ské vzdělání získané v oblasti vojenství, posílá se žádost na Minis-
terstvo obrany, v případě vzdělání v oblasti bezpečnostních sil pak 
na Ministerstvo vnitra. Vydávaným dokladem je osvědčení o uznání 
rovnocennosti vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.

JE POSTUP STEJNÝ NA VŠECH VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH?
Postup při uznávání je podobný, ale vždy je třeba zjistit konkrétní 
podmínky uznávání na dané vysoké škole. Informace o podmínkách 
uznávání dokladů o zahraničním vysokoškolském vzdělávání včetně 
formulářů žádosti bývají často zveřejněny na webových stránkách 
děkanátů či rektorátů příslušných vysokých škol či fakult. Pokud 
tomu tak není, je možné tyto informace získat na studijním oddělení.

Vysoká škola se k žádosti vyjádří zpravidla do 2 měsíců. Vydání 
osvědčení bývá bezplatné.
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CO JE K NOSTRIFIKACI POTŘEBA?
Přestože podmínky uznání zahraničního vzdělání se mohou lišit podle 
typu školy, obecné požadavky jsou vždy stejné. Je třeba si připravit:

1) notářsky ověřenou kopii diplomu či vysvědčení, včetně dodat-
ku diplomu se seznamem absolvovaných předmětů s hodinovou 
dotací a známkami. 

V případě států, se kterými má Česká republika uzavřenu bilaterální 
či multilaterální dohodu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, 
již není nutné diplomy opatřovat dalšími formami ověření (apostila, 
superlegalizace). Stačí pořídit notářsky ověřenou kopii diplomu, 
jak jim byl příslušnou školou vydán. Seznam států, které do této 
skupiny spadají, je možné nalézt na www.msmt.cz. V případě států, 
se kterými Česká republika takovouto dohodu uzavřenou nemá, je 
nutné originál diplomu opatřit některým z následujících ověření:

A. apostilou (zjednodušenou legalizační doložkou) – v případě, 
že stát, ve kterém byl doklad o vzdělání vydán, přistoupil 
k Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích 
veřejných listin. Seznam států, kterých se tato dohoda týká, je 
možné nalézt na www.hcch.net

B. legalizační doložkou – ověření ministerstvem zahraničních 
věcí příslušného státu nebo příslušným cizozemským orgánem 
a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, byl-li 
doklad vydán v zemi, která není signatářem Haagské úmluvy. 
V případě nejasnosti doporučujeme obrátit se na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol, Karme-
litská 7, Praha 1) nebo na pracovníky sdružení META.

2) soudní překlad těchto listin (doporučujeme dávat k překla-
du notářsky ověřenou kopii a nikoliv originál). Přehled soudních 
tlumočníků naleznete například na webových stránkách Komory 
soudních tlumočníků www.kstcr.cz.

3) žádost o uznání zahraničního vzdělání. Vysoké školy i školské 
odbory příslušných krajských úřadů mají většinou formulář žádosti 
ke stažení na svých webových stránkách. Žádost si můžete vyzved-
nout i osobně.

V případě, že vám některé z požadovaných ověření na vysvědčení či 
diplomu chybí, můžete jej, pokud vám již byla udělena mezinárodní 
ochrana, nahradit čestným prohlášením. V takových případech lze 
konzultovat další postup s příslušným úředníkem, který má agendu 
uznávání dokladů o vzdělávání na starosti. 

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM V ZEMI PŮVODU 
STUDOVAL, ALE O VYSVĚDČENÍ A DIPLOMY 
(ZCELA NEBO Z ČÁSTI) JSEM PŘIŠEL?
Pokud již máte udělený azyl, můžete si podat žádost o uznání 
daného studia a chybějící dokumenty též nahradit čestným pro-
hlášením. Celý proces bude nejspíše déle trvat a bude složitější. 
V případě středoškolského vzdělání bude třeba složit vyrovnávací 
nostrifikační zkoušky.

KONTAKTY, UŽITEČNÉ ODKAZY A VÍCE 
INFORMACÍ O NOSTRIFIKACÍCH
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
- odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1, 118 12 
www.msmt.cz

Magistrát Hlavního města Prahy – odbor školství 
Jungmannova 35, Praha 1, 110 00 
www.praha.eu 

(Kontakty na ostatní krajské úřady naleznete v závěrečné kapitole.)

Více informací o nostrifikacích naleznete také na těchto informač-
ních portálech1: 
www.domavcr.cz 
https://portal.gov.cz

1 Multikulturní centrum v Praze (www.mkc.cz) připravuje Informační portál o uznávání zahra-
ničního vzdělání a kvalifikace pro poradenské služby a cizince. Po spuštění bude uveden 
odkaz na webových stránkách Multikulturního centra v Praze i na webu META (www.meta-
os.cz).
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PODPORA 
DRŽITELŮ 
MEZINÁRODNÍ 
OCHRANY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ

4

MAJÍ AZYLANTI A OSOBY S DOPLŇKOVOU OCHRANOU 
NÁROK NA PODPORU VE VZDĚLÁVÁNÍ?
Azylanti i osoby s doplňkovou ochranou jsou podle školského zákona považováni 
za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně za žáky se sociálním 
znevýhodněním (§ 16 školského zákona). Mají proto i při studiu na středních 
školách nárok na tzv. vyrovnávací opatření, která by měla postupně vyrovnávat 
znevýhodnění, které si tito žáci do školy přináší. 

Mezi takováto opatření patří (podle § 1 vyhlášky č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných):

• využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod 
a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků

• poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku
• využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení
• sestavení individuálního vzdělávacího plánu
• využívání služeb asistenta pedagoga

Tuto podporu by měla poskytovat každá škola všem svým žákům, kteří mají ve 
vzdělávání nějaké překážky.

CO TO KONKRÉTNĚ ZNAMENÁ?
Znamená to, že střední škola, která vzdělává azylanta nebo osobu s doplňkovou 
ochranou, by měla při své výuce vycházet z potřeb daného žáka (jazykových, 
sociálních, kulturních) a adekvátně na ně odpovídat. Zjistí-li například pedagogo-
vé, že má žák kvůli své osobní či rodinné historii mezeru ve vzdělávání, měla by 
vytvořit pro žáka individuální vzdělávací plán (IVP). V něm nastaví vzdělávací 
cíle tak, aby se mezery ve vzdělávání co nejdříve vyrovnaly. Hodnocení žáka by 
pak mělo vycházet z nastavených cílů a mělo by být tedy žákovi přizpůsobené. 
Při vzdělávání na střední škole lze v rámci individuálního vzdělávacího plánu 
i prodloužit délku studia tak, aby se žák zvládl připravit na závěrečné zkoušky. Při 
podpoře žáka a jeho výuce podle IVP může škola využít i služeb asistenta peda-
goga. Tato opatření ovšem nejsou na středních školách příliš běžná.

Pokud student neovládá dostatečně vyučovací jazyk, zajistí škola jazykové vzdě-
lávání. Tuto službu může financovat například ze Státního integračního progra-
mu.
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CO TO JE STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM 
(SIP)?
Státní integrační program (§ 68, 69 a 70 zákona č. 325/1999 Sb., 
o azylu) je zaměřen na pomoc azylantům při zajištění jejich začle-
nění do společnosti. Tím je kodifikována snaha státu pomoci azy-
lantům v oblasti zajištění bydlení, výuky českého jazyka a uplatnění 
na trhu práce.

JAK LZE VYUŽÍT SIP V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?
V rámci Státního integračního programu je možné účastnit se bez-
platného kurzu českého jazyka, jehož časová dotace je 400 hodin. 
Azylantům ubytovaným v integračním azylovém středisku poskytu-
je výuku Správa uprchlických zařízení MV. Výuka azylantů ubyto-
vaných mimo integrační azylová střediska je zajišťována smluvním 
partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je 
garantem bezplatného jazykového kurzu. 

KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ K SIP
www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx (oddíl „integrace azylantů“)

STIPENDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Vysoké školy mohou studentům bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programů přiznat několik typů stipendií.

Stipendium může být jednorázové nebo může mít podobu částky 
vyplácené měsíčně po stanovenou dobu akademického roku.

Podmínky poskytování stipendií jsou obsaženy ve stipendijních řá-
dech jednotlivých vysokých škol, které se řídí zákonem o vysokých 
školách (zákon č. 111/1998 Sb., § 62, § 91). Stipendijní řád se obvykle 
vztahuje též na studenty cizince, kteří studují v českém jazyce za 
stejných podmínek jako občané České republiky.

Žádosti o přiznání stipendia se podávají ve stanovených termínech 
děkanovi nebo rektorovi prostřednictvím studijního oddělení. Aktu-

ální stipendijní řád, termíny podání žádostí o stipendium, formuláře 
žádostí, opatření rektora a fakultní pravidla upravující podmínky 
udělování stipendií jsou dostupné na webových stránkách jednotli-
vých vysokých škol.

• Prospěchové stipendium bývá přiznáváno studentům studujícím 
v prezenční (denní) formě studia za vynikající studijní výsledky, 
kteří nepřesáhli standardní dobu studia a splnili předepsaná krité-
ria pro přiznání stipendia (splnění studijních povinností určených 
studijním plánem, dosažení stanoveného počtu kreditních bodů 
atd.) Kritériem pro stanovení výše prospěchového stipendia je 
studijní průměr studenta.

• Sociální stipendium je určeno pro studenty v tíživé sociální situ-
aci. Přiznává se těm studentům, kteří mají nárok na přídavek na 
dítě ve zvýšené výměře. K žádosti o sociální stipendium je třeba 
přiložit aktuální písemné oznámení o přídavku na dítě ve zvýšené 
výměře vydané úřadem státní sociální podpory. Sociální stipendi-
um je vypláceno za každý celý kalendářní měsíc, po který student 
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia (s výjimkou 
července a srpna).

• Ubytovací stipendium je určeno studentům studijních programů 
v prezenční formě studia, kteří studují v prvním studijním pro-
gramu nebo ve studijním programu na něj navazujícím a kteří 
nepřekročili standardní dobu studia. V případě souběžně studo-
vaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, 
a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. 
Týká se většinou studentů, kteří nemají místo trvalého pobytu na 
území okresu, v němž je místo jejich studia. Splnění podmínek 
nároku na ubytovací stipendium je ověřováno podle údajů v ma-
trice studentů. Studenti podávají písemnou žádost o ubytovací 
stipendium na děkanát příslušné fakulty zpravidla při zápisu 
do studia/ročníku. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna 
obvykle zpětně za čtvrtletí. Studentům bakalářských a magister-
ských studijních programů je vypláceno po celý akademický rok 
mimo měsíce červenec a srpen.

• Účelové stipendium (též mimořádné stipendium) může být při-
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znáno za vynikající vědecké, výzkumné nebo umělecké výsledky, 
za výjimečné studijní výsledky (absolvování studijního programu 
s hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo s pochvalou, za 
zkrácení doby studia oproti doporučenému časovému plánu), 
dále na podporu studia studentů v zahraničí, na podporu studia 
cizinců v České republice, jako sociální příspěvek a další případy 
jako např. na podporu odborných praxí a exkurzí studentů, za od-
borné vědecké publikace v prestižních zahraničních časopisech, 
za sportovní reprezentaci atd.

• Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských 
studijních programů prezenční formy studia. Je vypláceno po 
standardní dobu studia. Stipendium přiznává děkan, nebo rektor 
na návrh školitele, vedoucího katedry, ústavu nebo oborové rady 
jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stano-
venou dobu akademického roku.

ROZHODOVÁNÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA
Vyjádření k žádosti o přiznání stipendia s odůvodněním vydává 
formou písemného rozhodnutí děkan nebo rektor do třiceti dnů od 
podání žádosti. Rozhodnutí se studentovi doručuje do vlastních 
rukou prostřednictvím studijního oddělení. Je možné podat žádost 
o přezkoumání rozhodnutí.

NADACE A NADAČNÍ FONDY
Nadané nebo znevýhodněné žáky a studenty podporují některé 
nadace a nadační fondy.

Např. nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových” 
www.hlavkovanadace.cz.

Nadace Sophia www.nadacesophia.cz. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové www.vdv.cz.

Nadace The Kellner Family Foundation 
www.kellnerfoundation.cz. 

Nadace Depositum Bonum (nadace České spořitelny) 
www.csas.cz, 

Nadace Zdeňka Bakaly www.nadacezb.cz, 

Nadační fond manželů Václava a Livie Klausových 
www.nadacnifondklausovych.cz aj. 

V případě potřeby se můžete obrátit také na některou z organizací 
uvedených v kontaktech se žádostí o pomoc s vyplněním žádosti 
o stipendium či jinou formu podpory.
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STATUS STUDENTA2:
Studenti prezenčního (denního) studia, kteří se podle zákona připravují na své 
budoucí povolání, nemusejí platit sociální a zdravotní pojištění, a to až do svých 
26 let. Současný právní řád na ně pohlíží jako na nezaopatřené děti, jejich rodiče 
si tak mohou měsíčně z daní odečíst 967 korun.

Jaké konkrétní výhody plynou ze statusu studenta, tedy z řádného denního 
studia na SŠ, VOŠ a studia na VŠ?
• zdravotní pojištění placené státem do 26 let věku
• zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek při splnění 

příslušných podmínek do 26 let věku (u doktorského studia v prezenční formě 
je ještě možné uplatnit slevu za studenta u daně z příjmů fyzických osob, a to 
do dovršení věku 28 let)

• všechny obvyklé studentské slevy (slevy v dopravě, kultuře, ISIC aj.)

POZOR!
U dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na SŠ a VOŠ, 
pokud je student výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanos-
ti/při rekvalifikaci, nemá status studenta, a tedy ani nárok na studentské výhody.

JAK JE TO SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM PO UKONČENÍ 
ŠKOLY?
Z pohledu zdravotního pojištění se považuje student po ukončení SŠ do nástupu 
na VŠ stále za nezaopatřené dítě soustavně se připravující na budoucí povolání. 

Za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31. 8.), u VOŠ 
s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ 
měsíc po závěrečných státních zkouškách.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD - POMATURITNÍ STUDIUM
V roce 2013 nabyla platnosti novela zákona (267/2013 Sb.), který upravuje status 
studenta pomaturitního jazykového studia. Studenti, kteří vykonali první maturit-
ní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři, a nastoupí do jednoletého kurzu 
cizího jazyka s denní výukou, mají i nadále status studenta.

2 Zdroj: http://www.vysokeskoly.com/aktualne-na-vs/status-studenta-2016

STUDENTSKÉ 
VÝHODY

5
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY3

Rekvalifikační kurzy jsou takové kurzy, které vám umožní získat kvalifikaci pro 
nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

PRO KOHO JSOU REKVALIFIKAČNÍ KURZY?
Tyto kurzy jsou určeny primárně pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, 
zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.

O JAKÉ KURZY SE JEDNÁ?
• vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní 

činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, počíta-
čový grafik…)

• vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. PC 
kurzy, základy podnikání…)

• vzdělávací programy vedoucí k profesním kvalifikacím v Národní soustavě 
kvalifikací (NSK) dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, 
příprava teplých pokrmů…)

• vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních 
předpisů

• nespecifické rekvalifikační kurzy - zaměřené na počítačovou uživatelskou gra-
motnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi 
a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou

POZOR!
Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou považováni za studenty ani nemají žádné 
studentské výhody (např. daňové úlevy, studentský průkaz ISIC, slevy na dopravu 
apod.). Rekvalifikační kurz není možné považovat za nultý ročník studia na vyso-
ké škole ani se nejedná o přípravný kurz ke studiu na vysoké škole.

Další informace včetně informací o tom, na co si dávat při výběru rekvalifikačního 
kurzu pozor, najdete na stránkách MŠMT:

3 Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-pro-ucastniky-rekvalifikacnich-kurzu

VZDĚLÁVÁNÍ 
DOSPĚLÝCH

6
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JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Pokud chcete zlepšit svou jazykovou vybavenost v některém z ci-
zích jazyků, můžete se přihlásit do některé z jazykových škol, které 
nabízejí různé formy jazykového studia. 

Pomaturitní studium jazyků

V případě, že jste dokončili střední školu a nebyli jste přijati k další-
mu studiu, nebo další studium zatím pouze zvažujete, můžete celý 
další školní rok studovat cizí jazyk v pomaturitním studiu.

Více informací o podmínkách a průběhu najdete zde: 
http://www.ssvs.cz/studiumjs.html

Jazykové kurzy

Mnoho jazykových škol a institutů nabízí studium cizího jazyka 
v kurzech různého rozsahu, úrovně, ceny a intenzity. Záleží tedy 
na vás, zdali se potřebujete v některém z cizích jazyků zdokonalit, 
nebo se jazyk nově naučit. Jazykové kurzy poskytované jazykovými 
školami a instituty jsou kurzy komerční. Některé neziskové, nebo 
státní instituce mohou poskytovat i kurzy zdarma, nebo za malý 
poplatek. Většinou se jedná o kurzy češtiny jako cizího jazyka. 

Zde najdete přehled jazykových škol: 
www.jazykovky.cz

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Za další vzdělávání je považováno vzdělávání v dospělém věku 
a často souvisí se vstupem, případně udržením se na trhu práce. 
Současná situace na pracovním trhu totiž často od zaměstnanců 
vyžaduje neustále zvyšování a doplňování kvalifikace. Do další-
ho vzdělávání může spadat jak profesně zaměřené vzdělávání 
(např. specifické PC kurzy, získání řidičského průkazu skup. B), tak 
například i jazykové nebo zájmové vzdělávání (fotografie, grafika).

Více informací je možné získat zde:  
www.dvmonitor.cz 
www.nidv.cz

SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK:
UNHCR —  Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

CPIC —  Centra pro podporu integrace cizinců

ICP —  Integrační centrum Praha

MŠ —  mateřská škola

ZŠ —  základní škola

SŠ — střední škola

SOŠ —  střední odborná škola

SPŠ —  střední průmyslová škola

SOU —  střední odborné učiliště

VOŠ —  vyšší odborná škola

VŠ —  vysoká škola

ČR —  Česká republika

Bc. —  absolvent bakalářského studia (bakalář)

Mgr. —  absolvent magisterského studia (magistr)

DIS. — absolvent VOŠ (diplomovaný specialista)

Ing. —  absolvent magisterského studia na technických, ekonomic-
kých a zemědělských vysokých školách (inženýr)

Ph.D. — absolvent doktorského studia (z řec. Philosophiæ doctor)

MŠMT — Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IVP — individuální vzdělávací plán

SIP — Státní integrační program

NSK — Národní soustava kvalifikací
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KONTAKTY NA 
NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE 
POSKYTUJÍCÍ 
PODPORU (NEJEN) 
DRŽITELŮM 
MEZINÁRODNÍ 
OCHRANY

V této kapitole naleznete informace a kontakty 
na organizace, které se v různých formách 
zabývají integrací cizinců. V případě zájmu 
se na ně můžete obrátit s žádostí o informaci 
či konzultovat svou situaci. Vzhledem 
k rozdílným typům dotací, ze kterých je jejich 
činnost hrazena, se může míra poskytované 
podpory lišit. Základní poradenství by vám 
však měly poskytnout vždy. 



VĚŘÍME, že tato brožura vám 
alespoň trochu usnadní cestu 
ve vašem rozhodování a bude 
přehledným pomocníkem.

www.unhcr.cz www.inkluzivniskola.cz

grafický design a sazba: studio KUTULULU
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