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Postup při uznávání vzdělání dosaženého v Evropských školách v ČR
Jedním ze závazků vyplývajících pro ČR z Úmluvy o statutu Evropských škol je uznávání
roků studia úspěšně dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení
potvrzujících tato studia, včetně Evropského bakalaureátu, který se uděluje po úspěšném
dokončení sekundárního stupně vzdělávání a který je uznáván jako rovnocenná vstupní
kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě (viz ustanovení čl. 5 a 11
Úmluvy).
Na základě tohoto závazku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje
následující postup při uznávání vzdělání dosaženého v Evropských školách v ČR:
A. Plnění povinné školní docházky v Evropských školách
Žákům plnícím povinnou školní docházku v Evropských školách jsou uznávány roky
studia, včetně diplomů a osvědčení potvrzujících tato studia úspěšně dokončená v
Evropských školách. Toto se týká všech českých žáků, tj. včetně těch, kteří nemají výuku
českého jazyka (jazyk 1). Čeští žáci vzdělávaní v Evropských školách jsou zapsáni v
kmenové škole v ČR, ale nevykovávají žádné zkoušky v ČR.
Znamená to tedy, že:
1) Jedná-li se o osobu dosud podléhající povinnosti školní docházky dle § 36 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
("školský zákon"), která povinnou školní docházku plní v Evropské škole ve smyslu § 38 odst.
1. písm. a) školského zákona a je v ČR žákem spádové školy (nebo jiné školy zapsané ve
školském rejstříku, zvolené zákonným zástupcem žáka), tato nebude v dané spádové škole
(nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, zvolené zákonným zástupcem žáka) ani ve
škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR konat zkoušky z vybraných předmětů,
jak by jinak vyplývalo z § 38 odst. 5 školského zákona a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
2) Jedná-li se o osobu, která se vzdělávala v Evropské škole a úspěšně ukončila čtvrtý ročník
tamního sekundárního studia, bude na ni v ČR automaticky, bez dalšího, pohlíženo jako na
osobu, která ve smyslu školského zákona úspěšně ukončila základní vzdělávání a získala
stupeň základního vzdělání. Na osvědčení vydané jí Evropskou školou o úspěšném ukončení
čtvrtého ročníku sekundárního studia bude pohlíženo automaticky, bez dalšího jako na doklad
o dosažení základního vzdělání rovnocenný dokladům uvedeným v § 54 odst. 1 školského
zákona.
B. Vzdělávání v Evropských školách po ukončení povinné školní docházky a osvědčení o
Evropském bakalaureátu
Vzdělávání ve vyšších ročnících sekundárního stupně Evropských škol (tj. v 5. - 7.
ročníku sekundárního stupně Evropských škol) je v ČR uznáváno jako vzdělávání ve
vzdělávacím oboru 79-41-K/410 Gymnázium (viz nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
nařízení vlády č. 18/2006 Sb.).
Uznávání dosaženého vzdělání ředitelem střední školy je upraveno v ustanoveních § 66 a 70
školského zákona. V případě osob, které absolvovaly jeden ročník nebo několik ročníků
sekundárního studia v Evropských školách, bude užíváno ustanovení § 63 školského zákona,
které upravuje přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole. V tomto případě se
ředitel školy řídí tabulkou rovnocennosti, která srovnává ročníky Evropských škol s ročníky
škol v českém vzdělávacím systému.
Osvědčení o Evropském bakalaureátu je bez dalšího automaticky považováno za doklad
rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce získanému na základě maturitní
zkoušky v gymnáziu.
K jeho užití v ČR absolvent Evropské školy nepotřebuje žádný speciální akt správního
úřadu ČR. Pouze pokud to bude absolvent Evropské školy považovat za vhodné, může
požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu v ČR.
C. Způsob převádění klasifikace používané v Evropských školách při přestupu žáků do
základních a středních škol v ČR:
Na primárním stupni Evropských škol (tj. ekvivalent 1. stupně základního vzdělávání v
ČR) jsou žáci na vysvědčení hodnoceni slovním hodnocením v kombinaci se čtyřstupňovou
škálou. Při přestupu žáků do základních škol v ČR je vysvědčení plně uznáváno a není
vyžadováno převádění do pětistupňové klasifikace.
Na sekundárním stupni Evropských škol (tj. ekvivalent 2. stupně základního vzdělávání a
střední školy) jsou žáci na vysvědčení hodnoceni pomocí desetistupňové škály. Na základě
posouzení popisu jednotlivých hodnotících stupňů Evropských škol a s ohledem na
hodnocení, na jehož základě žák postupuje do vyššího ročníku, je stanovena tato
ekvivalenční tabulka:
ČR Evropské školy
Stupeň hodnocení
1

9 - 10

2

8 - 8, 99

3

7 - 7, 99

4

6 - 6, 99

5

0 - 5, 99

