Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem,
jsou zejména:
– Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u
oborů
vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.
– Doložení úspěšného ukončení 5. a 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně
oboru
vzdělání osmiletého a šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona) a 5. ročníku ZŠ
do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (§ 88 odst. 1 školského
zákona).
– Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním
listem nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru
nástavbového
studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona).
– Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání
před
splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů
středního vzdělání (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59
školského
zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i
roky
vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení
povinné
školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku za podmínek uvedených dále.
K úspěšně ukončenému základnímu vzdělání dále informujeme, že podle § 108 odst. 1
školského
zákona absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního, středního
nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti zahraničního
vysvědčení v ČR (nostrifikaci). Současně se v ustanovení § 108 odst. 5 školského zákona
uvádí
možnost, aby krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci nařídil vykonat nostrifikační zkoušku.
Cílem řízení podle § 108 školského zákona tedy je uznat vzdělání získané v zahraničí za
rovnocenné vzdělání, které je možné získat v ČR. Pokud absolvent takové zahraniční školy
disponuje osvědčením či uznáním platnosti svého zahraničního základního vzdělání, je
považován
za osobu, která má doklad o dosažení (ukončení) základního vzdělání ve smyslu § 59
školského
zákona, a taková osoba nemusí dokončit případné zbývající roky povinné školní docházky
podle
české právní úpravy.
– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§
60g
odst. 7 školského zákona).
– Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).

