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Příloha č. 5 Školního řádu, č.j: 246/1.2/18 

 

Uznání vzdělání 

UZNÁNÍ UCELENÉHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ ŽÁKA  
1. Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání ve SŠ, konzervatoři, VOŠ nebo VŠ, 

které je doloženo dokladem o jeho úspěšném ukončení, nebo jiným prokazatelným způsobem. 

Doklad o úspěšném ukončení vzdělávání v zahraničí musí být opatřen nostrifikační doložkou 

nebo osvědčením o rovnocennosti dosaženého vzdělání. 

2. Ředitel školy vždy uzná pouze ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah je 

v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání shodný (Žádost o uznání vzdělání - viz 

formulář) 

3. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v daném 

předmětu v rozsahu uznaného vzdělání. 

4. Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných rubrik pro 

hodnocení žáka uvádí výraz „uznáno“. 

 

UZNÁNÍ ČÁSTEČNÉHO VZDĚLÁNÍ ŽÁKA  
1. Za částečné vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné SŠ, 

konzervatoře, VOŠ nebo VŠ, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové 

škole s právem státní jazykové zkoušky. 

2. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání 

nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo 

pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy (Žádost o 

uznání vzdělání - viz formulář) 

3. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v daném 

předmětu v rozsahu uznaného vzdělání. 

4. Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných rubrik pro 

hodnocení žáka uvádí výraz „uznáno“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žádost o uznání vzdělání 
 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:………………………………………………………………… 

 

Datum narození: …………………    Rodné číslo: …………………………………….. 

 

Bydliště: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Obor: ………………………………  Třída: …………………………………………….. 

 

Školní rok ………………………… 

 

Zákonný zástupce: ………………………………………………………………………………. 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Žádám o uznání vzdělání v předmětech: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Z důvodu absolvování těchto předmětů na škole: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(viz kopie přiloženého vysvědčení) 

 

 

V………………………….. dne ………………. 

 

 

……………………………….    …………………………….. 

podpis žáka      podpis zákonného zástupce 

 

 

 

Vyjádření ředitelky školy: 

 

Uznané předměty: ……………………………………………………………………………… 

 

Neuznané předměty: …………………………………………………………………………. 

 

 

V Chrudimi dne ………………………….. 

         ……………………………….. 

          podpis a razítko školy 


