Nostrifikace dokladu o zahraničním vzdělání - Ukrajina
Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo
vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) příslušný podle
místa pobytu žadatele/žadatelky (viz níže*) o nostrifikaci dokladu o zahraničním vzdělání.
Postup podání žádosti:
1. Doporučujeme pro podání žádosti využít formuláře, který je k dispozici u krajských
úřadů (viz: Kontakty na krajské úřady)

KONTAKTY na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje:
www.kraj-jihocesky.cz
Ludmila Tomanová – předškolní vzdělávání
telefon: 386 720 819, e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 818, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz
Adresa:
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

2. K žádosti připojit následující doklady:
•
•
•

•

•

•
•

originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie
doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole
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)
úředně ověřený překlad uvedených dokladů do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem
zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků; u dokladu vyhotoveného
ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje
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, není-li
mezinárodní smlouvou stanoveno jinak (viz níže**)
písemná plná moc v případě zastoupení žadatele/žadatelky zmocněncem
doklad prokazující místo pobytu žadatele/žadatelky na území České republiky (viz níže*)

•

doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč (informace podá
příslušný krajský úřad)

3. Předložit žádost příslušnému krajskému úřadu (viz: Kontakty na krajské úřady)
4. Krajský úřad posoudí obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční
škole v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v
České republice. Bez přiřazení konkrétního oboru vzdělání České republice (dle nařízení vlády
č. 211/2009 Sb., o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších předpisů) k získanému
zahraničnímu vzdělání není možné vystavit nostrifikační doložku.
•

Pokud je obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole obdobný, krajský úřad
rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a vydá
nostrifikační doložku.

•

Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti (nebo
nemůže-li žadatel/ka předložit doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v
zahraniční škole nebo doložit požadovaná ověření zahraničních dokumentů), nařídí
krajský úřad žadateli/žadatelce nostrifikační zkoušku. Po úspěšném vykonání
nostrifikační zkoušky krajský úřad rozhodne o uznání platnosti zahraničního
vysvědčení v České republice a vydá nostrifikační doložku.

•

Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole podstatně odlišuje,
nebo žadatel/ka nevykoná úspěšně nostrifikační zkoušku, krajský úřad žádost o
uznání platnosti zahraničního vzdělání zamítne.

