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Vyhláška děkana č. 13VD/2020
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty
pedagogické.

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
Vyhláška stanovuje postup a podmínky pro uznávání středoškolského a vysokoškolského
zahraničního vzdělání uchazeče o studium na studijních programech akreditovaných Fakultou
pedagogickou ZČU v Plzni.
Posouzení zahraničního vzdělání vysokou školou pro účely přijímacího řízení umožňuje zákon
o vysokých školách č. 111/98 sb. v aktuálním znění, § 48, odst. 4, písm. d) za předpokladu splnění
podmínky dané § 48, odst. 6, že vysoká škola má institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast
vzdělávání. Západočeská univerzita v Plzni získala institucionální akreditaci rozhodnutím Národního
akreditačního úřadu č. NAU-241/2019-20 s nabytím právní moci dne 12.12.2019. Posouzení
zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení je dále upraveno směrnicí rektora ZČU
č. 34R/2017.
Nostrifikace studia a dokumentů prokazujících toto studium slouží pouze pro účely přijímacího
řízení na studijní programy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.

ČÁST DRUHÁ
POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ
Článek 1
Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
Pro účely posouzení zahraničního středoškolského vzdělání uchazeč předkládá tyto dokumenty:
1. Zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, jenž získal absolvováním studia
ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole.
2. Potvrzení příslušného zahraničního orgánu (tj. např. absolvované střední školy, zahraničního
uznávacího orgánu, ministerstva působícího v oblasti školství apod.), z něhož je zřejmé,
že uchazeč je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje
na bakalářský studijní program. Pro účely tohoto potvrzení je možné použít formulář uvedený
jako příloha č. 1 této vyhlášky, který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat
do českého jazyka.

Fakulta posoudí zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče. Pokud existuje důvodná pochybnost
o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního středoškolského vzdělání
uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče k prokázání zahraničního
středoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního
dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice, získaným podle zákona č. 561/2004
sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,
nebo podle dřívějších právních předpisů a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Článek 2
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
Pro účely posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeč předkládá tyto dokumenty:
1. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal absolvováním studia
ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole.
2. Potvrzením příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je v uvedeném
cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v daném studijním programu. Pro účely
tohoto potvrzení je možné použít formulář uvedený jako příloha č. 2 této vyhlášky,
který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého jazyka.
Fakulta posoudí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče. Pokud existuje důvodná pochybnost
o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče doloženého
zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče k prokázání zahraničního vysokoškolského vzdělání
dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení
vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle zákona č. 111/1998 sb. o vysokých
školách v platném znění, nebo podle dřívějších právních předpisů a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré dokládané dokumenty uchazeč přikládá stejným způsobem, jako ostatní přílohy k přihlášce
ke studiu, tj. způsobem stanoveným v příslušné vyhlášce o podmínkách přijímacího řízení
do příslušného stupně studia. Cizojazyčné dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.
Při předložení kopií či skenovaných originálů uchazeč na předloží originály nebo jejich ověřené kopie
k ověření pravosti dokumentů.
Touto vyhláškou se upřesňuje příslušné ustanovení podmínek přijímacího řízení Fakulty pedagogické
do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů, a to tam, kde tyto vyhlášky
hovoří o prokázání dosaženého vzdělání, pokud bylo dosaženo v zahraničí. Termín pro doložení
dokumentů je shodný s termínem uvedeným v příslušných podmínkách přijímacího řízení pro
doložení předchozího vzdělání.
Touto vyhláškou není dotčeno ustanovení čl. 9 směrnice rektora č. 34R/2017, které stanovuje
poplatek za úkon spojený s posouzením zahraničního vzdělání. Výše poplatku je stanovena
v rozhodnutí rektora o poplatcích pro daný akademický rok.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
děkan FPE

Potvrzení / Certificate / Справка
Škola / univerzita / ministerstvo / zastupitelský úřad
School / university / ministry / representative office
Школа / университет / министерство / дипломатическое представительство

potvrzuje, že dosažené středoškolské vzdělání, potvrzené dokumentem
certifies that the attained secondary education certified by the document
подтверждает, что достигнутое среднее образование, подтвержденное документом
název dokumentu / name of the document / название документа

opravňuje / allows / позволяет
příjmení, jméno / surname, name / ФИО
datum narození / birth date / дата рождения
trvalé bydliště / permanent residence / постоянное место жительства

ucházet se o přijetí ke studiu vе vysokoškolském vzdělávání (v bakalářském nebo
nenavazujícím magisterském studijním programu)
to apply to study in a tertiary education program (Bachelor's study program or Master's not
following a Bachelor's study program)
поступать на обучение в высшем учебном заведении (на бакалавриате, или в
магистратуре, не продолжающей бакалавриат)
ve státě / in the country of / в государстве
Potvrzení je vydáno (kým) / The certificate is issued by (whom) / Справка выдается (кем)
příjmení, jméno / surname, name / ФИО

pozice / position / должность

………………………….
datum / date / дата

………………………….
podpis / signature / подпись

…………………………
razítko / stamp / печать

Potvrzení / Certificate / Справка
Škola / univerzita / ministerstvo / zastupitelský úřad
School / university / ministry / representative office
Школа / университет / министерство / дипломатическое представительство

potvrzuje, že dosažené vysokoškolské vzdělání, potvrzené dokumentem
certifies that the attained tertiary education certified by the document
подтверждает, что достигнутое высшее образование, подтвержденное документом
název dokumentu / name of the document / название документа

opravňuje / allows / позволяет
příjmení, jméno / surname, name / ФИО
datum narození / birth date / дата рождения
trvalé bydliště / permanent residence / постоянное место жительства

ucházet se o přijetí ke studiu v / to apply to study in / поступать на обучение в

 navazujícím magisterském studijním

 doktorském studijním programu
programu
a follow-up Master's study program
a doctoral study program
магистратуре, продолжающей
докторантуре
бакалавриат
ve státě / in the country of / в государстве
Potvrzení je vydáno (kým) / The certificate is issued by (whom) / Справка выдается (кем)
příjmení, jméno / surname, name / ФИО

pozice / position / должность

………………………….
datum / date / дата

………………………….
podpis / signature / подпись

…………………………
razítko / stamp / печать

