
       Odpovědi na vybrané nejčastější dotazy
                    v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., 
                    o svobodném přístupu k informacím
                    ve znění pozdějších platných právních předpisů

Akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Potřebné výchozí informace jsou k dispozici na webu MŠMT – www.msmt.cz ,
v sekci  Vzdělávání/ Vzdělávání pedagogů/ Akreditace v systému DVPP + další
podsekce k DVPP.

Akreditace MŠMT pro oblast vzdělávání dospělých, včetně rekvalifikací
Potřebné výchozí informace jsou k dispozici na webu MŠMT – www.msmt.cz , 
v sekci Vzdělávání/ Další vzdělávání; Rekvalifikace.

BOZ dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení – předpisy a metodická pomoc
Bezpečnost   a  ochranu  zdraví  dětí,  žáků  a  studentů  při  vzdělávání  a  s ním  přímo 
souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských služeb  zajišťují  školy  a  školská 
zařízení,  jak  je  uvedeno  v  §  29  školského  zákona  č.561/2004  Sb.  a  specifikováno 
v navazujících vyhláškách č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a č.48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání. Byl vydán také Metodický pokyn č.j. 37014/2005-25 k zajištění 
bezpečnosti  a ochrany zdraví  dětí,  žáků a studentů ve školách  a  školských zařízeních 
zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. K hygienickým normám ve 
školství pak vydalo ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č.410/2005 Sb.
Dále může v tomto ohledu poskytnout praktickou i  metodickou pomoc Národní institut 
dětí  a  mládež  MŠMT  (www.idm-msmt.cz ),  který  má  dlouholeté  zkušenosti 
s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. 

Dotace MŠMT pro oblast sportu a práce s dětmi a mládeží
Výchozí  informace  o  tom,  jak  postupovat,  chcete-li  požádat  o  dotaci  prostřednictvím 
MŠMT, jsou k dispozici na webu MŠMT  www.msmt.cz .
Pro oblast sportu viz sekci Sport a tělovýchova/ Dotace/ Investiční a neinvestiční. 
Pro oblast práce s dětmi a mládeží viz sekci Mládež/  Dotace/granty.

Informace k ochraně osobních údajů
Tato  problematika  se  řídí  ustanoveními  zákona  č.101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních 
údajů..., a je v gesci Úřadu pro ochranu osobních údajů : ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 
Praha 7; tel. 234 665 111; fax 234 665 444; info@uoou.cz ; www.uoou.cz .
 
Informace o studiu v České republice 
- MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):
  školské předpisy a jejich právní výklady (zákony, vyhlášky, směrnice atp.)
  (viz www.msmt.cz , sekce Dokumenty)
- ICM NIDM MŠMT(Informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a 
  mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy):
  poradenství k volbě povolání pro žáky ZŠ; informace k ročním přípravným kurzům
  na SŠ i VŠ a k dokončování studia na SŠ i ZŠ (základní orientující informace);
  poradenství k pomaturitnímu a nástavbovému studiu; ke studiu, práci a levnému
  cestování v zahraničí; ke slevovým kartám
  (viz www.icm.cz)
- NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání):
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  podrobné odborné poradenství zejména k možnostem studia na SOŠ a SOU:
  především k výběru optimálních oborů a škol, k dokončování studia,
  k dodělání maturity, k nástavbovému studiu atp.
  (viz www.nuov.cz)
- ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání): 
  seznamy škol a školských zařízení, zařazených do registru škol ČR, s kontakty a 
  inspekčními zprávami  (sekce  Pro rodiče a žáky/  Registry škol);    poradenství
  zejména k dokončování ZŠ (Zákaznické informační centrum ÚIV: ruzicko@uiv.cz);   
  statistické informace z oblasti školství (sekce Statistiky)
  (viz www.uiv.cz)
 
Informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT 
Kontakty: Senovážné náměstí 24 (vchod z Jeruzalémské ulice 1), 116 47 Praha 1;
telefony: 224 215 981, 224 225 046; mail: icm@adam.cz; web: www.icm.cz  .
Hlavní okruhy poskytovaných informací ke vzdělávání:
- k volbě povolání – testy pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ
- k ročním přípravným kurzům na SŠ i VŠ
- k dokončování studia na ZŠ i na SŠ – základní orientující informace;
  podrobnější poradenství pro ZŠ a G – přes Zákaznické informační centrum
  Ústavu pro informace ve vzdělávání (ZIC ÚIV): ruzicko@uiv.cz; (www.uiv.cz); 
  podrobnější poradenství pro SOŠ a SOU – přes Národní ústav odborného vzdělávání
  (NÚOV): nuov@nuov.cz; (www.nuov.cz) 
- k pomaturitnímu a nástavbovému studiu
- k přihláškám na SŠ, VOŠ, VŠ
- ke studiu, práci a levnému cestování v zahraničí – info též přímo přes:
  eurodesk@adam.cz  (www.eurodesk.cz)
- ke slevovým kartám – pro studenty; pro nestudující mládež do 26 let;
  pro učitele; pro pedagogy volnočasových aktivit dětí a mládeže

Kde jsou k dispozici seznamy škol a školských zařízení České republiky
Seznamy škol a školských zařízení ČR mimo vysoké školy jsou k dispozici na webu ÚIV
www.uiv.cz ,  sekce Pro rodiče a  žáky/  Registry škol (= “školský rejstřík“).  (Případné 
nejasnosti a podrobnosti směřujte prosím na info@uiv.cz .)
Seznamy vysokých škol ČR jsou k dispozici na webu MŠMT – www.msmt.cz ,
sekce Vzdělávání/ Vysoké školství/ Přehled vysokých škol.

Kde jsou k dispozici školské předpisy (zákony, vyhlášky, právní výklady, atd.)
Jsou k dispozici na webu MŠMT  - www.msmt.cz , v sekci Dokumenty/
Zákony; Vyhlášky; Právní výklady MŠMT; Směrnice MŠMT; Příkazy ministryně;
Věstníky MŠMT; Výroční zprávy; Ceny MŠMT; Ostatní dokumenty. 

Kde lze získat přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ
- přes SEVT
- přes ICM NIDM MŠMT (Informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a 
  mládeže MŠMT) – Senovážné náměstí 24 (vchod z Jeruzalémské 1), 116 47 Praha 1;
  telefony: 224 215 981, 224 225 046; mail: icm@adam.cz; web: www.icm.cz 

K jazykovým zkouškám
Bližší informace o různých typech a úrovních jazykových zkoušek (například pro získání 
statutu překladatele  a /či/  tlumočníka)  Vám může poskytnout  Jazyková škola hlavního 
města Prahy, Školská 15, 116 72 Praha 1; telefon do zápisové kanceláře: 222 232 235, 
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telefon  do  sekretariátu  ředitele:  222 232 236  (e-mail:  sekretariat@sjs.cz ),  telefon  na 
anglické oddělení: 222 232 237 (e-mail: vao@sjs.cz ). 

Kopie školních dokladů (a  postup  při  jejich  nenávratném zničení)
Druhopisy  školních  dokladů  Vám  poskytne  příslušná  škola  (zřizovateli  veřejných 
základních škol jsou obce, zřizovateli veřejných středních škol jsou kraje).
Informace o eventuální nástupnické škole po roce 1996 (poté, co daná škola zanikla) Vám 
poskytne odbor 21 MŠMT, odbor správy školského rejstříku (o kontakt požádejte prosím 
buď přes tel.centrálu 257 193 111 nebo přes e-mail info@msmt.cz ).
Pokud se na odboru 21 MŠMT nedopátráte konkrétní nástupnické školy, která by Vám 
mohla vystavit duplikát Vašich školních dokladů, musíte se obrátit na příslušné archivy 
(výchozí kontakty získáte na www.cesarch.cz nebo na www.nacr.cz ). 
A pokud byly doklady z oblasti školství zničeny nenávratně buď přímo ve školách ještě 
před  jejich  archivací  nebo  v příslušných  archivech,  pak  je  třeba  postupovat  podle 
Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení 
základních,  speciálních  a  středních  škol  a  diplomů  vyšších  odborných  škol  s č.j. 
29210/98-20 (viz Věstník MŠMT č.1/1999).  

Možnosti financování studia (odkazy)
Potřebné výchozí informace o eventuálních možnostech financování studia jsou 
k dispozici mj. na následujících webových stránkách:
- www.internationalscholarships.com   ,
- www.europa.eu.int/ploteus   ,  
- www.neziskovky.cz   ,  
- www.icm.cz   , 
- www.dzs.cz   , sekce AIA (Akademická informační agentura).
Uvedené instituce by měly poskytnout praktickou pomoc studujícím (SŠ, VOŠ i VŠ) 
v tom smyslu, že poskytnout rady, jak v daných konkrétních situacích eventuálně získat
určitá stipendia či půjčky nebo brigády a podobně.

Předpisy a pokyny k založení školy nebo školského zařízení
K založení školy či školského zařízení se vztahují ustanovení paragrafů 146, 147 a 148
školského zákona č.561/2004 Sb. 
Celý text zákona je k dispozici na webu MŠMT -  www.msmt.cz , v sekci Dokumenty/
Zákony . Další potřebné informace k dané problematice jsou k dispozici v sekci
Dokumenty/ Příkazy ministryně/ Příkaz  č.1/2005 .

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek a přehled nejběžnějších dostupných 
jazykových zkoušek  v České republice
Seznam  standardizovaných  zkoušek  je  k dispozici  na  webu  MŠMT  –  www.msmt.cz 
v sekci Vzdělávání/ Jazykové vzdělávání/ Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam 
standardizovaných jazykových zkoušek.
Přehled  nejběžnějších  zkoušek  je  k dispozici  též  v sekci  Vzdělávání/  Jazykové 
vzdělávání/  Jazykové  vzdělávání  v ČR/  Přehled  nejběžnějších  dostupných  jazykových 
zkoušek v ČR.
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Studium v zahraničí  a zdravotní a sociální pojištění  i eventuální další sociální úlevy 
Ke studiu na zahraniční SŠ či VOŠ jsou všechny  potřebné informace  (postup i formulář)
k dispozici na webu MŠMT - www.msmt.cz , v sekci Vzdělávání/ Studium v cizině (státní 
podpora). Případné podrobnosti nebo nejasnosti konzultujte prosím s paní Ing.Miroslavou 
Mayerovou (tel.257 193 685 ; miroslava.mayerova@msmt.cz ).
Ke studiu na zahraniční  VŠ jsou všechny potřebné informace k dispozici také na webu 
MŠMT  -  www.msmt.cz ,  v sekci  Vzdělávání/  Vysoké  školství/  Sociální  záležitosti/ 
Uznávání  studia  na  zahraničních  vysokých  školách  pro  zdravotní  a  sociální  účely. 
Případné podrobnosti nebo nejasnosti konzultujte prosím s paní Ing.Jiřinou Ceehovou
(tel.257 193 324; jirina.ceehova@msmt.cz ).
 

Uznání vysokoškolského vzdělání ČR pro zahraničí (legalizace)
Nejprve je nutné zajít na MŠMT, na Obor vysokých škol, za paní Danou Roškotovou (tel.
257 193 459, e-mail:  dana.roskotova@msmt.cz )  s originály nebo notářsky ověřenými 
kopiemi všech příslušných absolventských dokladů a s kolkem v hodnotě 30.- Kč. Pak je 
třeba zajít na MZV, na konzulární oddělení – adresu, telefon a úřední hodiny zjistíte na 
www.mzv.cz .

Uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)
Nostrifikace  je  zahájena  vždy  na   základě  individuální žádosti  absolventa  příslušné 
zahraniční vysoké školy a zahrnuje i uznávání doktorského studia ze zahraničí.
O vydání osvědčení  o uznání  zahraničního vysokoškolského vzdělání  v České republice 
je nutné požádat  na vysoké  škole  v ČR,  která  uskutečňuje obsahově obdobný studijní 
program.  Vydání  osvědčení  o  uznání  se  řídí  §  89  a  §  90  zákona  č.111/1998  Sb.,  o 
vysokých školách, ve znění pozdějších platných právních předpisů.
Potřebné odborné konzultace Vám na MŠMT, na Odboru vysokých škol, poskytne paní 
Zdeňka Pastorová (tel.257 193 238, e-mail: zdenka.pastorova@msmt.cz ). 

Uznání vzdělání ČR od ZŠ po VOŠ pro zahraničí (legalizace)
Nejprve je nutné zajít na MŠMT, na Oddělení vzdělávací soustavy,  za paní Mgr.Marií 
Čížkovou (tel.257 193 703, e-mail:  marie.cizkova@msmt.cz ) s originály nebo notářky 
ověřenými kopiemi všech příslušných absolventských dokladů a s kolky v hodnotě 30.- 
Kč  na  každý doklad,  který  potřebujete  legalizovat.   Pak  je  třeba  zajít  na  MZV,  na 
konzulární oddělení – adresu, telefon a úřední hodiny zjistíte na www.mzv.cz .

Uznání vzdělání od ZŠ po VOŠ ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)
Tato  problematika  spadá do kompetence  odborů školství  krajských úřadů,  příslušných 
místu bydliště žadatele. 
Tam se prosím informujte,  jaké  všechny   doklady   jsou  pro nostrifikaci nutné 
(určitě mezi ně patří  závěrečný  absolventský  doklad  (vysvědčení)  a učební plán,  který
žadateli  vydá  příslušná  zahraniční  škola).   Nostrifikuje  se  pouze  ucelený  příslušný 
stupeň vzdělání. Osvědčení ze vzdělávacích kurzů nostrifikovat nelze. 
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Zařazení pracovníků do platových tříd
Obecně se zařazení do platové třídy řídí nejen vzděláním, ale i charakterem vykonávané 
práce a je  zcela  v kompetenci  zaměstnavatele.  Platové tarify jsou k dispozici  na webu 
MPSV – viz  www.mpsv.cz /  Příručka pro personální a platovou agendu ve veřejných 
službách a správě/ přílohy (tabulky) k Nařízení vlády č.564/2006 .

Zvláštní  způsob  plnění  povinné  školní  docházky  (děti  s rodiči  v zahraničí  nebo 
v zahraniční škole na území České republiky)
Problematika  zvláštního  plnění  povinné  školní  docházky se řídí  ustanoveními § 38 
školského zákona č.561/2004 Sb. a § 18 vyhlášky č.48/2005, o základním vzdělávání.
(Zákon  i  vyhláška  jsou  k dispozici  na  www.msmt.cz v sekci  Dokumenty/  Zákony, 
Vyhlášky.) 
Praktickou pomoc rodičům v dané problematice poskytne ředitel příslušné spádové 
základní školy (= té základní školy, kterou by jinak dítě „normálně“ navštěvovalo)  či jiné 
školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.
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