MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Česká republika
Odbor vzdělávací soustavy
ŽÁDOST
o posouzení postavení studia na střední škole v cizině
pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
WNIOSEK
o uznanie faktu nauki w szkole średniej za granicą
do celów społecznych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego
____________________________________________________________________________________________
Údaje o studujícím:
Dane o uczniu:
Jméno a příjmení .....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
Rodné číslo / datum narození: .................................................................................................................................
PESEL / data urodzenia
Adresa trvalého bydliště - ulice, číslo ……................................................................................................................
Adres zamieszkania - ulica, numer
město..................................................................................................................... PSČ .........................................
miejscowość
Kod pocztowy
Zahraniční škola - název .........................................................................................................................................
Zagraniczna szkoła – nazwa
místo ........................................... ........................................ stát ...............................................................
miejscowość
państwo
Přesné datum zahájení studia: den ......... měsíc ........... rok ………...
Dokładna data rozpoczęcia nauki: dzień......... miesiąc ........... rok ………...
Datum předpokládaného ukončení studia: ..................……………….…
Zakładana data ukończenia nauki:
____________________________________________________________________________________________
Údaje o žadateli*):
Dane wnioskodawcy*):
Jméno a příjmení .......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
Adresa - ulice, číslo ....................................................................................................................................................
Adres - ulica, numer
Místo .................................................................................................. PSČ ………………..............................
miejscowość.
Kod pocztowy
kontaktní telefon .................................................................. e-mail .………………..........................…………..
Telefon kontaktowy
e-mail
____________________________________________________________________________________________
*) Pozn. Údaje o žadateli slouží pro případnou komunikaci s úřadem a zároveň jako korespondenční adresa, kam bude Rozhodnutí zasláno.
*) Uwaga. Dane wnioskodawcy służą do ew. komunikacji z urzędem a jednocześnie jako adres korespondencyjny, pod który decyzja
zostanie przekazana.

Přílohy – doklady, bez kterých nelze žádost posoudit:
Załączniki – dokumenty, konieczne do załatwienia wniosku:
1. Originál potvrzení vystaveného zahraniční střední školou nebo jeho úředně ověřená kopie (notářem
nebo matrikou), který obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno
a příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení (den, měsíc a rok) a předpokládané
datum ukončení studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy. Toto potvrzení si student zpravidla
vyžádá po nástupu na zahraniční střední školu.
Oryginał potwierdzenia wystawionego przez zagraniczną szkołę średnią lub jego odpis
uwierzytelniony (przez notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego), który zawiera nazwę i kompletny
adres zagranicznej szkoły średniej, imię i nazwisko ucznia, formę nauki, dokładną datę rozpoczęcia
(dzień, miesiąc, rok) i zakładaną datę ukończenia nauki, podpis osoby upoważnionej i pieczątkę
szkoły. O niniejsze potwierdzenie uczeń zwraca się po rozpoczęciu nauki w zagranicznej szkole
średniej.
2. Učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou (originál nebo jeho úředně ověřená
kopie notářem nebo matrikou) s výčtem vyučovacích předmětů a počtem vyučovacích hodin týdně,
s razítkem školy a jménem žáka.
Plan nauki ucznia wystawiony przez zagraniczną szkołę średnią (oryginał lub jego odpis
uwierzytelniony (przez notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego), z podaniem przedmiotów
nauczania i liczbą godzin nauczania w tygodniu, z pieczątką szkoły i personaliami ucznia.
3. Úřední překlad cizojazyčného potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení zahraniční střední
školy není vystaveno ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce.
Urzędowe tłumaczenie potwierdzenia obcojęzycznego na język czeski w przypadku, gdy
potwierdzenie zagranicznej szkoły średniej nie zostało sporządzone w języku słowackim, angielskim
lub niemieckim.

Datum: ...............................
Data:
Kontaktní telefon: + 420 234 811 685
Telefon kontaktowy: + 420 234 811 685

Podpis žadatele: ...................................................
Podpis wnioskodawcy:

Informace o uznávání studia na středních školách v cizině
pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
Informacje o uznawaniu nauki w szkołach średnich za granicą
do celów socjalnych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení studia podle § 12 odst. 1
písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21
písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Uczniowie, którzy kształcą się za granicą, mogą składać wnioski o uznanie faktu nauki zgodnie
z § 12 ust. 1 lit. c) ustawy nr 117/1995 Dz. U., o państwowej zapomodze społecznej, z późn. zmian.,
i zgodnie z § 21 lit. a) ustawy 115/1995 Dz. U., o ubezpieczeniach emerytalnych, z późn. zmian.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední
škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice.
Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego wydaje decyzję o uznaniu nauki
w szkołach średnich za granicą za równorzędne z nauką w szkole średniej na terenie Republiki Czeskiej.
Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako doklad pro
posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších právních předpisů jako
jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, např. pro zdravotní pojištění.
Decyzja wydana przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego służy jako
dokument do oceny roszczeń wynikających z wyżej cytowanych ustaw, ewentualnie też według innych
przepisów jako jeden z dokumentów potwierdzający fakt niezabezpieczenia materialnego dziecka, np.
do celów ubezpieczenia zdrowotnego.
Žádost se podává na formuláři uvedeném v příloze.
Wniosek jest składany na formularzu stanowiącym treść załącznika.
K žádosti se dokládá:
Do wniosku należy załączyć:
1. Originál potvrzení vystaveného zahraniční střední školou nebo jeho úředně ověřená kopie
(notářem nebo matrikou), který obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a
příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení (den, měsíc a rok) a předpokládané
datum ukončení studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy. Toto potvrzení si student vyžádá
až po nástupu na zahraniční střední školu.
Oryginał potwierdzenia wystawionego przez zagraniczną szkołę średnią lub jego odpis
uwierzytelniony (przez notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego), który zawiera nazwę i
kompletny adres zagranicznej szkoły średniej, imię i nazwisko ucznia, formę nauki, dokładną datę
rozpoczęcia (dzień, miesiąc, rok) i zakładaną datę ukończenia nauki, podpis osoby upoważnionej i
pieczątkę szkoły. O niniejsze potwierdzenie uczeń zwraca się dopiero po rozpoczęciu nauki w
zagranicznej szkole średniej.
2. Učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou, originál nebo jeho úředně ověřená
kopie (notářem nebo matrikou), s výčtem vyučovacích předmětů a počtem vyučovacích hodin
týdně, s razítkem školy a jménem žáka.
Plan nauki ucznia wystawiony przez zagraniczną szkołę średnią, oryginał lub jego odpis
uwierzytelniony (przez notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego), z podaniem przedmiotów
nauczania i liczbą godzin nauczania w tygodniu, z pieczątką szkoły i personaliami ucznia.

3. Úřední překlad cizojazyčného potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení zahraniční
střední školy není vystaveno ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce.
Urzędowe tłumaczenie potwierdzenia obcojęzycznego na język czeski w przypadku, gdy
potwierdzenie zagranicznej szkoły średniej nie zostało sporządzone w języku słowackim,
angielskim lub niemieckim.
O žádosti ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od doručení kompletní žádosti (tj. včetně
požadovaných výše uvedených dokladů), ve složitých případech do 60 dnů.
Wniosek zostanie rozpatrzony przez ministerstwo w terminie 30 dni od daty doręczenia
kompletnego wniosku (łącznie z wymaganymi załącznikami), w skomplikowanych przypadkach
w terminie 60 dni.
Rozhodnutí se doručuje na jméno a adresu osoby (žadatele, nejčastěji rodičů, neboť studující se
zpravidla nebude na území České republiky nacházet) uvedené v žádosti, do jejích vlastních
rukou.
Decyzja zostanie doręczona na nazwisko i pod adres osoby (wnioskodawcy, najczęściej rodziców,
ponieważ uczeń z reguły nie będzie przebywał na terenie Republiki Czeskiej) podanej we
wniosku, do jej rąk własnych.
Rozhodnutí má správní charakter a vydává se na období celého studia pouze jednou. Další
vyhotovení rozhodnutí bude žadateli zasláno jako opis po uhrazení poplatku ve výši 50,- Kč.
Decyzja posiada charakter decyzji administracyjnej i jest wystawiana jedynie raz na cały okres
trwania nauki. Kolejne egzemplarze zostaną przesłane wnioskodawcy jako odpis decyzji po
uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50,- CZK.
V případě přestupu na jinou zahraniční školu je nutné vystavit nové rozhodnutí, a to opět na
základě žádosti a předložených výše uvedených dokladů. Jakékoli další změny rozhodné pro
uplatňování nároků (ukončení nebo přerušení studia) je žadatel povinen nahlásit příslušným
orgánům v zákonné lhůtě.
W przypadku zmiany szkoły na inną zagraniczną szkołę należy uzyskać nową decyzję, znów na
podstawie wniosku i złożenia w/w dokumentów. Jakiekolwiek zmiany stanowiące o roszczeniu
praw (zakończenie czy przerwanie nauki) wnioskodawca powinien zgłosić odpowiednim organom
w ustawowym terminie.

