
Informace pro zájemce o organizování  

jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou dle vyhlášky č. 19/2014 Sb. 
 

Informace pro právnické a fyzické osoby (dále jen „vzdělávací instituce“), které mají zájem 
o organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v následujícím období, tj. od 1. září 2020. 
Jedná se zejména o:   

a) vzdělávací instituce zařazené v seznamu vzdělávacích institucí (dále „seznam“) s účinností od 1. září 
2017 do 31. srpna 2020, které chtějí i v dalším období organizovat jednoleté kurzy cizích jazyků 
s denní výukou („obnovení zápisu“),  

b) vzdělávací instituce, nezařazené v seznamu vzdělávacích institucí, které chtějí organizovat 
od 1. září 2020 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (zápis do seznamu). 

 

Pro vzdělávací instituce uvedené v bodě a) i b) platí:    

 Termíny podání žádosti a náležitosti žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 19/2014 Sb., o zápisu 
vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového 
pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.  

 Žádost o „obnovení zápisu“ nebo Žádost o zápis do seznamu se podává Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální 
výchovy v listinné podobě v termínu do 31. ledna 2020. 

 

Upozorňujeme zejména na následující:   

 Oprávnění žadatele poskytovat jazykové vzdělávání – jedná se např. o úředně ověřenou kopii 
rozhodnutí o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení, živnostenského listu, výpisu 
z živnostenského rejstříku.     

 Popis obsahu studia – tematické plány výuky, učební osnova nebo studijní plán na školní rok 
pro každý vyučovaný jazyk a pro předpokládanou jazykovou úroveň. V případě anglického 
jazyka se předpokládá vstupní úroveň minimálně B1.     

 Personální zabezpečení výuky – na každou skupinu výuky příslušného cizího jazyka je potřeba 
doložit doklady minimálně 2 odborně kvalifikovaných vyučujících. Doklady o personálním 
a materiálním zabezpečení výuky uveďte ke každému místu výuky. V případě rodilého mluvčí, 
je třeba dle vyhl. č. 19/2014 Sb. doložit nostrifikaci diplomu dokládajícího dosažení 
vysokoškolského vzdělání na úrovni minimálně titulu bakaláře. U rodilého mluvčího se 
předpokládá, že jeho mateřština byla i jazykem vzdělání. Sporné příklady, kdy je odlišné místo 
narození a místo vzdělávání je nutno objasnit. 

  Výukové prostory – musí splňovat podmínky pro výchovu a vzdělávání v jazykových školách 
s právem státní jazykové zkoušky zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení – součástí 
žádosti je úředně ověřená kopie stanoviska příslušné hygienické stanice nebo stavebního 
úřadu, ze kterého je patrné, že dané prostory jsou vhodné pro výuku, včetně údaje o nejvyšším 
počtu osob, které lze v prostorách vzdělávat.    

 Adresa místa uskutečňování kurzu – součástí žádosti je úředně ověřený doklad dokazující 
vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde bude uskutečňována výuka nejméně na dobu 
platnosti zápisu v seznamu, tj. na 3 roky (úředně ověřená kopie nájemní nebo podnájemní 
smlouvy). Vzdělávací instituce musí výuku cizích jazyků poskytovat pouze v místech výuky 
uvedených v seznamu.  

 

Součástí žádosti je formulář, který vychází z náležitostí § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) vyhlášky č.  19/2014 
Sb. Ostatní náležitosti přiloží žadatelé dle podmínek uvedených ve vyhlášce.     

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/horackyne/formular_zadosti.doc


K žádosti budou přiloženy přílohy dle § 2 odst. 1 písm. c), f), g), h), i), § 4, § 5 vyhlášky č. 19/2014 Sb.  

V případě prokázání pedagogické způsobilosti studiem v zahraničí je třeba doložit nostrifikaci 

diplomu. 

Žádost zašlete na:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
PhDr. Marie Černíková  
odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy  
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1  


