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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 V Praze dne 24. srpna 2011 

 Č.j. 17575/2011-23

 
Rozhodnutí

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se  stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému

jazykové kvalifi kace zaměstnanců ve správních úřadech

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Článkem 4 Přílohy č. 3
k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, schváleným usnesením vlády
dne 30. listopadu 2005 č. 1542, vydává Seznam standardizovaných jazykových zkoušek.

Čl. 2

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 3

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 10 640/2008–23
ze dne 25. července 2008, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek,

publikované ve Věstníku MŠMT, sešit 10/2008, se zrušuje.

Čl. 4

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

Mgr. Josef Dobeš
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

ČÁST OZNAMOVACÍ
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Příloha
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Anglický jazyk

Stupeň
znalostí

Název zkoušky

1. Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná dle dřívějších právních předpisů 

Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná v rámci profi lové části 

Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1

Zkouška Ministerstva vnitra (dále jen MV) – 1. stupeň

STANAG 6001 – úroveň 1 (zkouška Ministerstva obrany, dále jen MO)

JASPEX  100/200

Zkouška Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy  z anglického jazyka  – Zkouška 

ÚJOP UK 1 z anglického jazyka

YLE – Young Learners English Tests (Starters, Movers, Flyers)

KET – Cambridge English: Key14)

KET for Schools – Cambridge English: Key for Schools14)

IELTS 34)

BEC 1 – The Business English Certifi cate

TOEFL 400–47910)

TOEFL paper–based 400–47910)

TOEFL computer–based 97–15610)

TOEFL internet–based 32–5410)

TOEIC 255 – 40010)

TOEIC 405 – 60010)

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Preliminary (A1)1)

City & Guilds Pitman Qualifi cations ESOL and SESOL Elementary1)

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Access (A2)1

EBC – English for Business Communications, Level 1 a SETB – Spoken English Test for Business, 

Stage A2)

EFB – English for Business (Preliminary Level, Level 1)7)

ELSA – English Language Skills Assessment A1, A27) 

JETSET ESOL International Qualifi cations A1 a A27)

Pearson Tests of English General (Level A1 – 1)8)

TELC English A111) 

TELC English A2 

dříve: English Elementary Level a Certifi cate in English Stage One Elementary11)   

2. Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná ve společné části13) 

Osvědčení o základní znalosti jazyka anglického3), 9)   

Státní jazyková zkouška základní9)

  Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 2

Zkouška MZV – úroveň 3

  Zkouška MZV – úroveň 45)
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Stupeň
znalostí

Název zkoušky

Zkouška MV – 2. stupeň

STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO)

Zkouška ÚJOP UK 2 z anglického jazyka

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci studia v akreditovaném doktorském studijním 

programu (Ph.D., event. Th.D.)

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek   (CSc.)

JASPEX  300/400

PET for Schools – Cambridge English: Preliminary for Schools

PET – Cambridge English: Preliminary

BEC  Preliminary – The Business English Certifi cate Preliminary12) 

BEC Vantage – The Business English Certifi cate Vantage

FCE – Cambridge English: First14)

FCE for Schools – Cambridge English: First for Schools14)

ILEC – International Legal English Certifi cate

ICFE – International Certifi cate in Financial English

IELTS  4 – 6,54)

TOEFL 480–54910)

TOEFL paper–based 480–54910)

TOEFL computer–based 157–21210)

TOEFL internet based 55–7910)

TOEIC 550+10)

TOEIC 785 – 90010)

EFB – English for Business (Level 2, 3)7)

ELSA – English Language Skills Assessment B1, B27)

JETSET ESOL International Qualifi cations B1 a B27)

Certifi cate in English for Business Purposes

City & Guilds Pitman Qualifi cations ESOL and SESOL Intermediate1

City & Guilds International ESOL and  International Spoken ESOL Achiever (B1)1)

City & Guilds International ESOL and  International Spoken ESOL Communicator (B2)1)

EBC – English for Business Communications, Level 2  a  SETB – Spoken English Test for Business, 

Stage B2)

Pearson Tests of English General (Level 2 – 3)8)

TELC English B1 

dříve: Certifi cate in English11)

TELC English B2 

dříve: Certifi cate in English adVantage11)

3. Státní jazyková zkouška všeobecná9)

Státní jazyková zkouška speciální6) ,9)

Maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce

Bakalářská a magisterská zkouška ve studijním oboru anglický jazyk
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Stupeň
znalostí

Název zkoušky

Zkouška MZV – úroveň 3

 Zkouška MZV – úroveň 4

Zkouška MV – 3. stupeň

JASPEX Final English Exam

STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO)

CAE – Cambridge English: Advanced14) 

CPE – Cambridge English: Profi ciency14)

BEC Higher – The Business English Certifi cate Higher12)

ILEC – International Legal English Certifi cate

ICFE – International Certifi cate in Financial English

IELTS  7– 94)

TOEFL 550–67710) 

TOEFL paper–based 550–67710) 

 TOEFL computer–based 213–30010) 

TOEFL internet–based 80–12010) 

TOEIC 880 – 99010)

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Mastery (C2)1)

City & Guilds Pitman Qualifi cations ESOL and SESOL Higher Intermediate1)

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Expert (C1)1)

City & Guilds Pitman Qualifi cations ESOL and SESOL Advanced1)

EBC – English for Business Communications, Level 3 a SETB – Spoken English Test for Business, 

Stage C2)

Pearson Tests of English General (Level 4 – 5)8)

ELSA – English Language Skills Assessment  C1, C27)

EFB – English for Business (Level 4)7)

JETSET ESOL International Qualifi cations C1 a C27)

TELC English C111)

Ve stupni znalostí 1 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  

A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni A2 Společné-

ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  

B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni B2 Společné-

ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 3 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně 

C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni C2 Společné-

ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

 
1) Ústní a písemná zkouška; pro přiznání kvalifi kace je nutné předložit dva certifi káty, jeden za písemnou zkoušku (ESOL/ 

IESOL) a jeden za ústní zkoušku (SESOL/ISESOL) v rámci daného stupně  znalostí Seznamu standardizovaných jazyko-

vých zkoušek.  

2) Pro přiznání kvalifi kace je nutné předložit dva certifi káty, jeden za ústní zkoušku (SETB – Spoken English Test of Business) 

a jeden za písemnou zkoušku (EBC – English for Business Communications) v rámci daného stupně znalostí Seznamu 

standardizovaných jazykových zkoušek.
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3) Osvědčení  o  základní  znalosti  jazyka  vydává  jazyková  škola  s právem  státní  jazykové zkoušky po prokázání znalosti 
jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 dle SERR.

4) IELTS – platnost certifi kátu – 2 roky: (http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-ielts-faqs.htm). V ČR jsou 
dle ofi ciálních stránek IELTS 2 testovací centra: Britská rada Brno a Britská rada Praha.

5) Zkouška vykonaná v období od 1. září 2005.

6) Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 4, odst. 1 vyhlášky 
č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách). Státní jazykové 
zkoušky speciální odpovídají úrovni C2 dle SERR.

7) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifi cations (London Chamber of Commerce and 
Industry), licenčním partnerem je Jazyková škola Jany Trubákové, seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazyko-
vaskolajanytrubakove.cz.

8) Zkoušky Pearson Language Tests exams.

9) Státní jazykové zkoušky organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní jazyková zkouška základní 

odpovídá úrovni B2 dle SERR. Státní jazyková zkouška všeobecná odpovídá úrovni C1 dle SERR.

10) Zkoušky Educational Testing Service  (http://www.ets.org/). 

 Pokud se týká zkoušek TOEFL, doba platnosti  jsou dva roky;  http://www.fulbright.cz/toefl  (odstavec „zasílání výsled-
ků“).

11) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/de/), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o., seznam 
akreditovaných center na http://www.telc.net/en/for-learners/fi nd-exam-centres/.

12) Dříve zkouška BEC  – The Business English Certifi cate, která byla organizována ve třech úrovních. Předchůdcem zkouš-
ky BEC byla zkouška CEIBT – Certifi cate in English for International Business and Trade, která byla nabízena v le-
tech1990-2001.

13) Maturitní zkouška vykonaná v rámci společné části v nižší úrovni obtížnosti odpovídá úrovni B1 dle Společného evropské-
ho referenčního rámce pro jazyky (SERR) a ve vyšší úrovni pak úrovni B2 dle SERR.

14) Seznam center pro zkoušky Cambridge ESOL (tzn. KET, PET, FCE, CAE, CPE) - http://cambridgeesol-centres.org/centres/
search.do;jsessionid=196C0271AB6FA79B7AC5EF59F5AD9335.node02?source=candidateexam&country=CZ&qualifi -
cation=ALL.
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Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Německý jazyk

Stupeň 
znalostí

Název zkoušky

1. Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná dle dřívějších právních  předpisů 

Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná v rámci profi lové části 

Zkouška MZV –  úroveň 1

Zkouška MV – 1. stupeň

STANAG 6001 – úroveň 1 (zkouška MO)

JASPEX 100/200

Goethe–Zertifi kat A1: Fit in Deutsch 1 Prüfung für Kinder und Jugendliche

Goethe–Zertifi kat A2: Fit in Deutsch 2 Prüfung für Kinder und Jugendliche

Goethe–Zertifi kat A1: Start Deutsch 1

Goethe–Zertifi kat A2: Start Deutsch 2

GFB – German for Business (Preliminary Level, Level 1)5)

ÖSD – Grundstufe Deutsch 1 (A1) 

ÖSD – Kompetenz in Deutsch 1 (A1) 

ÖSD – Grundstufe Deutsch (A2) 

ÖSD – Grundstufe Deutsch 2 (A2) 

ÖSD – Kompetenz in Deutsch 2 (A2) 

TELC Deutsch A17)

TELC Deutsch A2 

dříve: Start Deutsch 27)

2. Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná ve společné části8)

Osvědčení o základní znalosti jazyka německého1)   

Státní jazyková zkouška základní9) 

Zkouška MZV –  úroveň  2

Zkouška MV – 2. stupeň

STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO)

JASPEX 300/400

 
Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci studia v akreditovaném doktorském studijním 

programu (Ph.D., event. Th.D.)

Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek (CSc.)

Goethe–Zertifi kat B1: Zertifi kat Deutsch für Jugendliche Prüfung für Kinder und Jugendliche

Goethe–Zertifi kat B1: Zertifi kat Deutsch

dříve: ZdaF – Zertifi kat Deutsch als Fremdsprache  

Zertifi kat Deutsch für den Beruf Berufsprachliche Prüfung (B2)

Goethe–Zertifi kat B1: Zertifi kat Deutsch

Goethe–Zertifi kat B2 

ÖSD – Grundstufe 22)

ÖSD – Zertifi kat Deutsch (B1)

ÖSD – Zertifi kat Deutsch für Jugendliche (B1) 



strana 8 SEŠIT 10

 

Stupeň 
znalostí

Název zkoušky

ÖSD – Mittelstufe Deutsch (B2) 

GFB – German for Business (Level 2,3)5)

TELC Deutsch B17)

dříve: Zertifi kat Deutsch

TELC Deutsch B2 

dříve: Zertifi kat Deutsch Plus7)

3. Státní jazyková zkouška všeobecná9)

Státní jazyková zkouška speciální3), 9)

Maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce

Bakalářská a magisterská závěrečná zkouška ve studijním oboru německý jazyk

Zkouška MZV – úroveň 3

Zkouška MZV – úroveň 4

Zkouška MV – 3. stupeň

STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO)

JASPEX Abschlussprüfung

Goethe–Zertifi kat C1

Dříve: ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) Berufsprachliche Prüfung (C1)

Goethe–Zertifi kat C2: Zentrale Oberstufenprüfung6)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)6)

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)6)

DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

 ÖSD – Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

ÖSD – Oberstufe Deutsch (C1) 

ÖSD – Mittelstufe Deutsch (C1)4)

GFB – German for Business (Level 4)5)

TELC Deutsch C17)

Ve stupni znalostí 1 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  
A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni A2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  
B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni B2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 3 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně 
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni C2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

1) Osvědčení  o  základní  znalosti  jazyka  vydává  jazyková  škola  s právem  státní  jazykové zkoušky po prokázání znalosti 
jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 dle SERR.

2) Tato zkouška nahradila Zertifi kat Deutsch (ZD), která byla společnou německo–rakousko–švýcarskou zkouškou, která od 
ledna 2000 nahrazovala ZdaF (Zertifi kat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD–Grundstufe 2).

3) Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 4, odst. 1 vyhlášky č. 
33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách); odpovídají úrovni 
C2 dle SERR.
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4) Tuto zkoušku od 1. 1. 2008 nahrazuje zkouška ÖSD – Oberstufe Deutsch.

5) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifi cations (London Chamber of Commerce and 
Industry), licenčním partnerem je Jazyková škola Jany Trubákové, seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazyko-
vaskolajanytrubakove.cz.

6) Od 1. 1. 2012 nahrazuje nový certifi kát Goethe–Zertifi kat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom dosavadní Prüfungen Go-
ethe–Zertifi kat C2: Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom a Grosses Deutsches Sprachdiplom na 
úrovni C2.

 Zkoušky jsou na úrovni C2 dle SERR.

7) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/de/), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o.

8) Maturitní zkouška vykonaná v rámci společné části v nižší úrovni odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenč-
ního rámce pro jazyky (SERR) a ve vyšší úrovni pak úrovni B2 dle SERR.

9) Státní jazykové zkoušky organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní jazyková zkouška základní 

odpovídá úrovni B2 dle SERR. Státní jazyková zkouška všeobecná odpovídá úrovni C1 dle SERR.
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Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Francouzský jazyk

Stupeň 
znalostí

Název zkoušky

1. Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná dle dřívějších právních předpisů 

Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná v rámci profi lové části 

STANAG 6001 – 1. stupeň (zkouška MO)

Zkouška MZV – úroveň 1

Zkouška MV – 1. stupeň

DELF Prim – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1.1 Prim

DELF Prim – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Prim

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Scolaire 

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Junior

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Tous Publics

DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Pro

DELF Prim – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Prim

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Junior

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Scolaire

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Tous Publics

DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Pro

DFP A2 Diplôme de français professionnel

dříve: CFP1 Certifi cat de français professionnel (CFP1)

TEF – Test d’évaluation de français (de 69 à 203 points)8)

TCF –  Test de connaissance du français  (de 100 à 199 points)9)

TEF – Test d’évaluation de français (de 204 à 360 points)8)  

TCF – Test de connaissance du français  (de 200 à 299 points)9)

TCF – RI Test de connaissance du français – relations internationales (de 100 à 199 points 9)

TCF – RI Test de connaissance du français – relations internationales (de 200 à 299 points)9)

CEFP 1 – Certifi cat d’Etudes de Français Pratique 1er degré7)  

FFB – French for Business (Preliminary Level, Level 1)3)

TELC Français A14)

TELC Français A2 

dříve: Français Niveau Elémentaire4)

2. Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná ve společné části5)

Osvědčení o základní znalosti jazyka francouzského1      

Státní jazyková zkouška základní (odpovídá úrovni B2 dle SERR)

Jazyková zkouška z francouzského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném doktorském 

studijním programu (Ph.D., event. Th.D.)

Jazyková zkouška z francouzského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek (CSc.)

STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO)

Zkouška MZV – úroveň 2

Zkouška MV – 2. stupeň 
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Stupeň 
znalostí

Název zkoušky

DELF  ler degré – Diplôme d’Etudes en Langue Française ler degré

DELF  – Diplôme Elémentaire de Langue Française 

TEF – Test d’évaluation de français (de 361 à 540 points)8)  

TCF –  Test de connaissance du français  (de 300 à 399 points)9)

TEF – Test d’évaluation de français (de 541 à 698 points)8)

TCF –  Test de connaissance du français  (de  400 à 499 points)9)

TCF – RI –  Test de connaissance du français – relations internationales  (de 300 à 399 points)9)

TCF – RI  Test de connaissance du français – relations internationales    (de 400 à 499 points)9)

DL – Diplôme de Langue Française7)  

DFP affaires B2 Diplôme de français professionnel affaires

dříve: DFA 1 – Diplôme de Français des Affaires ler degré

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Scolaire

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Junior

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Scolaire

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Junior

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Tous Publics

DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 Pro

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Tous Publics

DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 Pro

DFP B1 Diplôme de français professionnel

dříve: CFP2 – Certifi cat de Français professionnel 2e degré

DFP secrétariat B1 Diplôme de français professionnel secrétariat

dříve: CFS  –  Diplôme de français du Secrétariat

DFP secrétariat B2 Diplôme de français professionnel secrétariat

DELF 2e degré – Diplôme d’Etudes en Langue Française 2e degré

CEFP 2 – Certifi cat d’Etudes de Français Pratique  2e degré7)  

DFP juridique B2 Diplôme de français professionnel juridique

dříve: CFJ – Certifi cat de Français Juridique

DFP tourisme et hôtellerie B1 Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie 

dříve: CFTH – Certifi cat de Français du Tourisme et de l’Hôtellerie

DFP scientifi que et technique B1 Diplôme de français professionnel scientifi que et technique 

dříve: CFST – Certifi cat de Français Scientifi que et Technique

DFP médical B2 Diplôme de français professionnel médical

dříve: DFM – Diplôme de français médical

TELC Français B1 

dříve: Certifi cat de Français4) 

TELC Français B2 

dříve: Certifi cat Supérieur de Français4)

3. Bakalářská a magisterská zkouška ve studijním oboru francouzský jazyk

Státní jazyková zkouška všeobecná6)

Státní jazyková zkouška speciální2)

Zkouška MV – 3. stupeň

Zkouška MZV – úroveň 3
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Stupeň 
znalostí

Název zkoušky

Zkouška MZV – úroveň 4

STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO)

Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná v Lyceu Alphonse Daudeta 

v Nîmes, Francie

Maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách    gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce

Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná  v Carnotově lyceu v Dijonu, 

Francie

Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná ve Francouzském lyceu v Praze

TEF – Test d’évaluation de français (de 699 à 833 points)8)

TCF – RI – Test de connaissance du français – relations internationales  (de 500 à 599 points) 9)

TEF – Test d’évaluation de français (de 834 à 900 points)8)

TCF – RI –  Test de connaissance du français – relations internationales (de 600 à 699 points) 9)

TCF –  Test de connaissance du français  (de  500 à 599 points) 9)

TCF –  Test de connaissance du français  (de  600 à 699 points) 9)

DALF – Diplôme approfondi de Langue Française

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C1

DFP affaires C1 Diplôme de français professionnel affaires 

dříve: DFA 2 – Diplôme de Français des Affaires 2e degré

DFP affaires C2 Diplôme de français professionnel affaires 

dříve: DAFA – Diplôme Approfondi de Français des Affaires   

DS – Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises 

DSLCF – Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises7)

DHEF – Diplôme de Hautes Etudes Françaises7)

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C2

Ve stupni znalostí 1 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  
A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni A2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně  
B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni B2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Ve stupni znalostí 3 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně 
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni C2 Společné-
ho evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

1) Osvědčení o základníznalostijazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání znalosti jazyka 
odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 dle SERR.

2) Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický (viz § 4, odst. 1 vyhlášky 
č. 33/2005/ Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách); odpovídají 
úrovni C2 dle SERR.

3) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifi cations (London Chamber of Commerce and 
Industry), licenčním partnerem je Jazyková škola Jany Trubákové, seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazyko-
vaskolajanytrubakove.cz.

4) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/de/), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o., licenčním 
partnerem je UJAK Praha, s.r.o.



SEŠIT 10 strana 13

 

5) Maturitní zkouška vykonaná v rámci společné části v nižší úrovni obtížnosti odpovídá úrovni B1 dle Společného evropské-
ho referenčního rámce pro jazyky (SERR) a ve vyšší úrovni pak úrovni B2 dle SERR.

6) Státní jazyková zkouška všeobecná odpovídá úrovni C1. 

7) Diplom vydávaný Alliance française v Paříži, který byl nahrazen od roku 2008 diplomy Delf-Dalf.

8) TEF: Test d’évaluation de Français jsou testy Pařížské průmyslové a obchodní komory. Mají omezenou dobu platnosti na 1 
rok od data vydání.  V České republice je lze složit pouze ve Francouzském institutu v Praze.

9) TCF: Test de connaissance du Français jsou testy vytvářené na žádost francouzského Ministerstva školství střediskem 
„Centre International d‘études pédagogiques de Sèvres (CIEP)“. Mají omezenou dobu platnosti na dva roky od data slože-
ní. V České republice je lze složit ve Francouzském institutu v Praze a v Alliance française v Pardubicích.
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Informace o změně v resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o pře-

dávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských 

zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání informaci o změně textu pod 

oddílem XIII statistických výkazů, které se generují z individuálních dat předaných ze školních matrik na stanovený 

centrální server (viz Věstník MŠMT, sešit č. 4/2011). Žáci, kteří plní povinnou školní docházku podle § 38 nebo § 41 

a § 42 školského zákona, budou z rozpočtových důvodů uvedeni pouze v oddílu XIII příslušného statistického výkazu, 

v žádném dalším oddílu nebudou zahrnuti. Zůstává tak zachován způsob vykazování z předchozích let. Pro publiko-

vání celkového počtu žáků škol pro další účely se počty žáků z oddílu XIII přičtou.

Úprava textu pod oddílem XIII výkazu M 3 o základní škole:

XIII. Žáci plnící školní docházku podle § 38, § 41 a § 42 školského zákona 

podle ročníků

Číslo 

řádku

Individuální 

vzdělávání (§ 41)

Vzdělávání 

v zahraničí nebo 

v zahr.škole (§ 38)

Vzdělávání žáků 

s hlubokým ment. 

postižením (§ 42)
a b 2 3 4

Celkem 1301

1. ročník 1302

2. ročník 1303

3. ročník 1304

4. ročník 1305

v 

tom

5. ročník 1306

6. ročník 1307

7. ročník 1308 X

8. ročník 1309 X

9. ročník 1310 X

10. ročník 1311 X

Uvedeni jsou žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou školní docházku 

některým z uvedených způsobů. Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším 
oddílu.

Sl. 2: Individuální vzdělávání, tj. dřívější „domácí vzdělávání“ (§ 41)

Sl. 3: Vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR (§ 38)

Sl. 4: Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42)

Úprava textu pod oddílem XIII výkazů M 8 o střední škole a M 9 o konzervatoři:

XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku 

podle § 38 školského zákona podle ročníků

Číslo 

řádku
§ 38

a b 2

Celkem 1301

v tom

1. ročník 1302

2. ročník 1303

3. ročník 1304

 4. ročník 1305

Zde jsou uvedeni žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující 

školy a plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo na 

zahraniční škole v ČR (§ 38 školského zákona).

Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším 
oddílu.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Dvořáková, M., Stará, J., Strašák, Z.: Člověk a jeho svět, 5. roč. ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit ) 

Č.j.:12627/2011-22,  cena učebnice: 99 Kč, cena PS: 59 Kč

9. 8. 2017 Fraus
součást 

ucelené řady

Grunhutová, L., Hubeňáková, P., Humpolíková, P.: Český jazyk

pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit)

Č.j.: 19904/2011-22, cena učebnice: 119 Kč, cena PS: 54 Kč

22. 8. 2017
Didaktis 

spol.s.r.o.

součást 

ucelené řady

Hubeňáková, L., Juráčková, I.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ

Č.j.: 19905/2011-22, cena učebnice: 159 Kč
22. 8. 2017

Didaktis, 

spol.s.ro.

součást 

ucelené řady

Dvořáková, M., Stará, J., Strašák, J.: Člověk a jeho svět, díl Společnost  

pro 5. ročník ZŠ, (učebnice a pracovní sešit)

Č.j.: 12627/2011-22,  cena učebnice: 99 Kč, cena PS: 59 Kč

16. 8. 2017 Fraus
součást 

ucelené řady

Dvořák,L., Kohoutová,A., Taiber,P.: Zeměpis 7 pro ZŠ a víceletá 

gymnázia (učebnice a pracovní sešit)

(prodloužení schvalovací doložky č.j.:1052/2009-20*)

Č.j.: 15829/2011-22/1, cena učebnice: 155 Kč, cena PS: 75 Kč

26. 7. 2017 Fraus

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Kubová, L.: Řeč obrázků – komunikační systém, tvořený piktogramy 

(učebnice a metodická příručka) 

Č.j.: 13393/2011-27, cena učebnice (včetně MP): 210 Kč

3. 6. 2017 Parta
součást 

ucelené řady

Kubová, L., Dvořáková, D.: Od A do Z, 2.díl dvoudílného slabikáře 

pro ZŠP

Č.j.: 18849/2011-27, cena učebnice: 198 Kč

26. 7. 2017 Parta
součást 

ucelené řady

Rezutková, H.: Cestička do školy I A II v polském jazyce

(Drožka do szkoly I a II) pro 1.stupeň ZŠ,  (dva díly učebnice)

(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 11639/2007-22*).

Č.j.: 19567/2011-61, cena obou dílů : 103 Kč

28. 7. 2017 Alter
součást 

ucelené řady

Hemzáčková, K., Kubová,L.: Čteme obrázky

(2.díl učebnice pro 1.stupeň ZŠS )

Č.j.: 19794/2011-27, cena učebnice: 210 Kč

28. 7. 2011 Parta
součást 

ucelené řady

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze 
do vyprodání zásob 
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Ztráta razítka

Dne 13. 9. 2011  došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem:

Česká školní inspekce, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 21 České Budějovice
+ znázorněný erb s českým lvem  + 7

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 13. 9. 2011  je třeba považovat za neplatné.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, 
tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádraž-
ní 29, tel./fax: 596 120 690 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 
a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé 
částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky 
jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho 
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou 
doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou pro-
váděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od 
data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo 
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novino-
vých zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie 
novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, 
č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slova-
kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje 
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč – 
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.
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