
Studium v zahrani čí a návrát dom ů 
 
 
• předškolní výchova  
 
Ačkoliv má dítě v ČR možnost být zařazeno do posledního ročníku mateřské školy, není 
poslední ročník školky součástí povinné školní docházky (viz.§34 šk. zák.). V některých 
případech tedy vzniká problém s proplácením školného, pokud v dané zemi začíná školní 
docházka od 5 let. V ČR lze dítě předčasně zapsat do školy pouze tehdy, pokud mu bude 6 
let v rozmezí měsíců září-prosinec téhož roku, kdy nastoupí do školy. Pro předčasný zápis 
škola většinou vyžaduje odborný posudek psychologa. 
 
• základní školy 
 
Způsob plnění povinné (devítileté, nejdéle v rozmezí 6 - 17 let) školní docházky, kterou děti 
zaměstnanců MZV plní v zahraničí (jsouce povinně zapsány v „kmenové škole“ v ČR) a v 
našem případě doplňují absolvováním předepsaných rozdílových zkoušek, upravují §18 - 21 
vyhlášky č.48/2005 Sb., která mj. přesně stanoví způsob, četnost a předměty, z nichž jsou a 
mohou (!) být děti přezkušovány. To v praxi znamená pro všechny ročníky ZDŠ český jazyk a 
literaturu, pro 4.-5. ročník dále „vlastivědu“, pro 6.-9. navíc dějepis a zeměpis – část učiva 
vztahující se k ČR. Výběr předmětů tedy nezáleží na rozhodnutí ředitele školy, v níž je žák 
zapsán! 
Rozdílové zkoušky lze vykonat 1x za rok až 1x za 2 roky. 
 
• střední školy 
 
1. žák není zapsán na kmenové střední škole v ČR (ze zákona to není povinné!). Musí však 
pro účely zdravotního a sociálního pojištění vyplnit dotazník MŠMT, které potvrdí, že je 
studentem zahraniční školy. Dotazník lze stáhnout z internetových stránek MŠMT – střední 
školy - Informace o uznávání studia. Ten obsahuje i adresu na kontaktní osobu, kterou je v 
současné době pí Růžková, tel.: 257193685. Pokud v zahraničí ukončí studium maturitní 
zkouškou a chce dále studovat na české VŠ – musí složit tzv. nostrifikační zkoušku k 
zahraniční maturitě 
 
• výhoda – nemusí skládat rozdílové zkoušky v průběhu studia na střední škole v ČR 
• nevýhoda  - pokud se rodina vrátí z důvodu pracovních či zdravotních dříve, než dítě 
dostuduje, nastává problém s umístěním na vhodnou střední školu 
 
2. žák je zapsán na kmenové střední škole v ČR, kde skládá po dohodě s ředitelem rozdílové 
zkoušky (průběžně nebo po návratu…vše záleží na dohodě) nebo může studium přerušit – 
maximálně však na 2 roky (škola je povinna mu 2 roky držet místo).  
 
• výhoda  - dítě má místo na střední škole, kam se může vrátit. 
• nevýhoda  – rozdílové zkoušky – rozsah je zcela v kompetenci ředitele, není možno nijak 
ovlivnit jeho požadavky na rozsah a množství.  
 
 
 
3. žák během pobytu v zahraničí přechází ze ZŠ na SŠ  
 
Doporu čení - přihlásit se na kmenovou střední školu v ČR.  
Pozor na termín přijímacích zkoušek - přijímací zkoušky v řádném termínu jsou každoročně 
stanoveny celostátně na duben, přihlášky nutno odevzdat do konce února! (přijímací zkoušky 
na dálku umožňuje např. English College v Praze). 
Při výběru zahraniční školy je lepší si předem zjistit studijní plán a hodinovou dotaci předmětů 
tak, aby co nejvíce odpovídal vybrané české SŠ. 
 
 
 



 
ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY 
 
na rozdíl od ZŠ není zřizovatelem středních škol MŠMT, ale jednotlivé kraje. Neexistuje proto 
žádná jednotná vyhláška, která by stanovovala předměty, z nichž mají být žáci přezkušováni. 
Vše je výhradně v kompetenci ředitelů SŠ. Je snaží skládat rozdílové zkoušky na kmenové 
SŠ v ČR než rozdílové zkoušky při přestupu ze zahraniční SŠ na českou SŠ. 
 
NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKA 
 
Rozsah nostrifikační zkoušky pro obyvatele Prahy určuje Magistrát (Mgr. Fučík) v závislosti 
na osnovách vystudované zahraniční školy, její hodinové dotaci, stupni úspěšnosti maturity v 
zahraničí a dalších kritériích.  
Vždy je třeba vykonat minimálně zkoušku z českého jazyka a základů společenských věd. 
Zkoušku je možno nařídit písemnou i ústní. Pokud student doloží, že delší dobu studoval v 
zahraničí (v jiném jazyce než českém), lze požádat, aby nepsal písemnou maturitní práci z 
češtiny a maturitní zkoušku složil pouze ústně. 
 
Doporu čení:  
- předem si zjistit tzv. hodinovou dotaci školy v zahraničí (tj. kolik hodin týdně se věnují 
jednotlivým předmětům) a jakou minimální hodinovou dotaci vyžaduje p. Fučík na základě 
jakýchsi pravidel. 
- zjistit si předem rámcový vzdělávací plán dotyčné školy 
- je také dobré se s Mgr. Fučíkem spojit minimálně 1 rok před návratem a informovat se, co je 
třeba pro nostrifikaci od školy v zahraničí žádat.  
 
Postup  - co je nutné zařídit:  
- na Magistrátu dohodnout písemně přibližný termín zkoušky, s tímto „papírem z magistrátu“ 
zajít na příslušnou školu, kde budeme zkoušku skládat, dohodnout konkrétní termín a 
požadavky ke zkoušce. Škola potřebuje od Magistrátu pověření, které musí podepsat ředitel – 
a tato procedura někdy může trvat, proto je třeba vše zařizovat v dostatečném předstihu. 
Jak ovlivní státní maturita nostrifikační zkoušky zatím není jasné, zákon na to zřejmě dosud 
nepomyslel. 
 
Nostrifikační zkoušky lze složit na Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské, Praha, 
www.truhla.cz  a Gymnáziu prof. Jana Patočky v Jindřišské, Praha, www.gpjp.cz.  
Požadavky k nostrifikacím z jednotlivých předmětů jsou na jejich internetových stránkách  
Nostrifikační zkouška je zdarma.  
 
 
 
 
ZŠ a SŠ „přátelské“ ke studentům ze zahraničních škol: 
 
ZŠ Táborská, Praha 4 
Malostranská ZŠ 
ZŠ a Gymnázium v truhlářské, Praha 1 
ZŠ Školní, Praha 4 Bráník  
Rakouské gymnázium 
Gymnázium nad Štolou, Praha  
Gymnázium Thomase Manna 
Základní církevní škola sester Voršilek,  
Gymnázium Na Pražačce 
Anglické gymnázium ve Vysočanech 
 
SŠ, s kterými nejsou dobré zkušenosti: 
 
Arcibiskupské gymnázium 
Gymnázium Budějovická 



Gymnázium Arabská 
Gymnázium Christiana Dopplera 


