OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
AKREDITOVANÝCH NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELU U ABSOLVENTŮ ZAHRANIČNÍHO
STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
V souladu s e § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách může Zahradnická fakulta posuzovat splnění
podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou u každého uchazeče, který získal
zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na
zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu
Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní
docházky.
Uchazeč se zahraničním středoškolským vzděláním PROKAZUJE absolvování středoškolského vzdělání
s maturitní zkouškou následujícím způsoby:
1. Absolvování středoškolského vzdělání na Evropské škole
Pokud jsi absolvent/ka středoškolského vzdělání na „Evropské škole“ zajišťující vzdělání podle
Úmluvy o statutu Evropských škol, a vzdělání jsi úspěšně ukončil „Evropskou maturitou“ („Evropský
bakalaureát“ , „European Baccalaureate“), posíláš toto osvědčení v listinné podobě společně
s vytištěnou a podepsanou přihláškou. Evropský bakalaureát je uznáván jako vstupní kvalifikace
pro studium na všech vysokých školách členských států Evropské unie
2. Absolvování středoškolského vzdělání v zemích s uzavřenou „Ekvivalenční dohodou s Českou
republikou“
a) Česká republika má Ekvivalenční dohodu uzavřenou s těmito státy Evropské unie: Maďarsko,
Německo, Polsko, Slovensko a Slovinsko
b) pokud jsi absolvent/ka středoškolského vzdělání s maturitou v uvedených státech, posíláš
současně s vytištěnou a podepsanou přihláškou tyto povinné dokumenty:
– úředně ověřené kopie všech vysvědčení za celou dobu studia
– úředně ověřenou kopii dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole
působící podle právních předpisů cizího státu.
– úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia
(přehled předmětů absolvovaných za dobu studia)
3. Absolvováním středoškolského vzdělání na zahraniční střední škole
Pokud jsi absolvent/ka zahraniční střední školy mimo země s Ekvivalenční dohodou s Českou
republikou, posíláš současně s vytištěnou a podepsanou přihláškou tyto povinné dokumenty:
a) úředně ověřené kopie, včetně překladu soudním překladatelem, všech ročníkových vysvědčení
za celou dobu studia
b) úředně ověřenou kopii, včetně překladu soudním překladatelem, dokladu o zahraničním
středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím
programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.
c) úředně ověřenou kopii, včetně překladu soudním překladatelem, dokladu o obsahu a rozsahu
zahraničního středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia)
d) potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např.
Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu
dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu

v bakalářském studijním programu. Toto potvrzení musí být doloženo v listinné podobě včetně
překladu soudním překladatelem.
e) tento způsob prokazování se týká pouze aktuálního přijímacího řízení na Zahradnickou fakultu
a nelze ho použít k identickým účelům na jiných univerzitních součástech MENDELU, nebo
v rámci přijímacího řízení na jinou VŠ.
f) pokud fakulta na základě předložených dokumentů vydá negativní posouzení, musí uchazeč
postupovat podle bodu 4 „NOSTRIFIKACE“.
4. Předložení obecného uznání zahraničního středoškolského vzdělání – tzv. „NOSTRIFIKACE“
Absolvované zahraniční středoškolské vzdělání můžeš doložit dokladem o obecném uznání
zahraničního vzdělání v ČR – NOSTRIFIKACÍ. Nostrifikaci administrativně zajišťují krajské úřady.
Své zahraniční středoškolské vzdělání můžete doložit dokladem o obecném uznání zahraničního
středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikací. Nostrifikaci provádí krajské úřady. Informace, jak
tento doklad získat a kam se obrátit, naleznete zde:
Uznání zahraničního vzdělání (s výjimkou VŠ), MŠMT ČR (msmt.cz)
Home : nostrifikace.mkc.cz
Výhodou nostrifikace, oproti ověření vzdělání fakultou, je možnost využití „nostrifikace“ pro více
účelů a jeho trvalá platnost. Proces je složitější a z časového hlediska také delší.
DŮLEŽITÉ:
1. pokud všechny požadované dokumenty nejsou v originále vydány v jazyce českém nebo
slovenském, musí být úředně přeloženy do českého jazyka českým nebo zahraničním soudním
překladatelem.
2. požadavky na způsob ověřovaní listin (podkladů) podávaných v rámci přijímacího řízení jsou
uveřejněny na: Metodický materiál 1_Formy ověření abecední seznam států (mendelu.cz).

Výše uvedené (ad 1. – ad 4.) v souladu s platným zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace, NEPLATÍ PRO UCHAZEČE – CIZINCE, KTERÉMU BYLA PODLE ZÁKONA Č. 65/2022
POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA (NAPŘ. UCHAZEČ UKRAJINSKÉ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI) A
DOSAŽENÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU DOKLÁDÁ FORMOU ČESTNÉHO
PROHLÁŠENÍ (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MŮŽE BÝT DOPLNĚNO JAKÝMKOLIV DOKLADEM PROKAZUJÍCÍM,
ŽE UCHAZEČ SE ÚČASTNIL STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ). Čestné prohlášení je ke stažení –

ZDE.

