
Oblast školské administrativy 
 
 
Se svým dotazem se na nás obrátila paní, která se snažila získat informace týkající se 
oblasti školské administrativy. Příslušnou oblastí se velmi intenzivně zabýváme, tudíž 
pro nás nebyl problém daný dotaz zodpovědět. Jestliže i Vy máte jakýkoliv problém 
z dané oblasti, obraťte se na nás, rádi Vám jej zodpovíme. 
 
 
Původní dotaz:  
 
Dobrý den, 
  
prosím, chtěla bych se zeptat, zda střední školy mají oprávnění vystavovat opis 
vysvědčení v anglickém jazyce. Moje dcera žije v USA a chce tam studovat. Požadují však 
od ní školní klasifikaci známek v AJ zaslanou a potvrzenou střední školou v ČR, kde 
studovala. Bohužel mi v této škole nechtějí vyjít vstříc. Nevím proto, zda je to tím, že k 
tomu nemají oprávnění nebo je to pouze o neochotě. Myslím, že v dnešní době by už 
měly být opisy vysvědčení v anglickém jazyce zcela běžné. 
  
 Předem děkuji za odpověď.  
 
 
Naše odpověď: 
 
Vážená paní, 
 

k Vašemu dotazu sděluji, že střední škola, která vydala původní vysvědčení Vaší 
dcery, postupovala zcela v souladu se zákonnými normami platnými pro oblast dokladů 
o vzdělání v České republice. Pro Vaše účely je potřebné postupovat poněkud odlišným 
způsobem, který se Vám pokusím níže nastínit.  

Pro získání stejnopisu (duplikátu) původního vysvědčení navštivte původní 
školu, která Vám vydá stejnopis, který je shodný s originálem původního vysvědčení, 
tedy v jazyce českém. 

Obecně platí, pokud mezinárodní smlouva neuvádí jinak,  že  doklady o vzdělání, 
které chcete použít v zahraničí, musí být legalizovány. Do USA pak legalizační doložkou 
„Apostille“. K této legalizaci dokladů o vzdělání je potřeba předložit Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy originál popř. úředně ověřenou kopii těchto dokladů 
 (vydaných v souladu se zákonnými ustanoveními země, která doklad vydala). Následně 
se doklady legalizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládají ještě 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR k vyššímu ověření. Teprve poté se nechávají doklady 
úředně přeložit a následně se předkládají v zemi, kde chcete své vzdělání uznat. 

Současně upozorňuji, že nastíněný postup je jediný možný v dané věci a i když je 
poněkud administrativně náročný, nedoporučuji se jej jakýmkoliv způsobem snažit 
zjednodušit. Výsledný efekt by mohl být zcela proti Vašemu původnímu záměru. 

Věřím, že je má odpověď pro Vaše účely dostatečná. 
 

S pozdravem a přáním hezkého dne 
 


