
Oblast školského práva a legislativy 
 
 
Se svým problémem z oblasti školské legislativy a práva se na nás obrátila žadatelka, 
která již dříve kontaktovala veškeré vhodné instituce (příkladem Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Veřejný ochránce práv), bohužel se však nikde nedobrala 
uspokojivé odpovědi na svůj dotaz. Jelikož se příslušnou oblastí velmi intenzivně 
zabýváme, dotaz jsme se pokusili pokud možno co nejintenzivněji a nalézt jakékoliv 
případné řešení. Jestliže i Vy máte jakýkoliv problém z oblasti školské legislativy a práva, 
obraťte se na nás, rádi Vám s ním pomůžeme. 
 
 
Původní dotaz: 
 
Dobrý den, 
 
obracím se na Vás se svým specifickým problémem, se kterým mi doposud nikdo nedokázal 
pomoci. Jmenuji se XXXXX a v současné době pracuji v Domově pro seniory v XXXX jako 
pečovatelka. Svou nadřízenou jsem byla v nedávné době požádána o doložení svého vzdělání 
vysvědčením. Byla jsem konkrétně požádána o své vysvědčení z 9. třídy ZŠ, neboť pro tuto 
pozici je v rámci odborné způsobilosti nutné mít základní nebo střední vzdělání. 
Bohužel se mi nepodařilo vysvědčení doma nalézt a ani bývalá škola, kterou jsem navštěvovala, 
mi nijak nemůže pomoct, neboť již zanikla. Na základě mého dotazu na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy jsem požádala Slovenskou stranu (zřizovatele příslušné školy), ten se 
mnou ovšem nijak zásadně nekomunikuje, spíše se snaží můj problém vrátit na českou stranu. 
Tímto bych chtěla upozornit, že své základní vzdělání jsem absolvovala ještě za Federace na 
Slovensku. 
Napadlo mne ještě v mém zoufalství, zda by nebylo možno prokázat mé vzdělání jakkoliv jinak 
než formou vysvědčení, ani v této věci mi ovšem nebyl nikdo schopen jakkoliv pomoct. 
Obracím se tedy na Vás, zda je můj návrh vůbec možný, současně Vás případně žádám o návrh 
jakéhokoliv řešení, neboť jsem již opravdu zoufalá. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Naše odpověď:  
 
Vážená paní, 
  

obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém nás žádáte o vyjádření ve věci možností 
doložení absolvování základního vzdělání jinou formou než předložením vysvědčení.  
 Z dopisu je zřejmé, že jste vynaložila nemalé úsilí k získání svého dokladu o 
vzdělání, přesto si však myslím, že i nadále existuje prostor k dalšímu obvyklému 
postupu, tedy dohledání archiválií, které jsou potřebné k vystavení stejnopisu Vašeho 
vysvědčení. Jak sama uvádíte, získala jste postupně některé dílčí informace, které by 
mohly být využity k dalšímu dohledání. Doporučil bych v tuto chvíli seznámit 
s příslušným problémem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 



republiky, které Vám s určitostí napomůže ve věci spolupráce se samosprávou v oblasti 
řízení slovenských základních škol.   
 Pokud by i přes uvedenou snahu příslušný návrh nevedl k dohledání originálu 
archiválií potřebných k vystavení stejnopisu vysvědčení, doporučuji obdobným 
způsobem dohledat alespoň jinou dokumentaci, která by skutečnost, že jste ukončila 
základní vzdělávání, potvrzovala. Za takovouto dokumentaci by se dal považovat např. 
katalogový list žáka, osobní spis žáka, třídní kniha, třídní výkaz anebo jiný obdobný 
dokument. 
 Výše uvedené se ovšem vztahuje k postupu vedoucímu k získání stejnopisu 
vysvědčení, jakožto univerzálního dokladu o dosaženém vzdělání. Obecně však platí, že 
základní vzdělání se získává úspěšným ukončením základního vzdělávání, zatímco 
vysvědčení je pouze dokladem o této skutečnosti (srov. také současné znění § 45 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Zda konkrétní osoba má 
fakticky k dispozici vysvědčení, či nikoliv, nic nemění na jí dosaženém stupni vzdělání. 

Jsme toho názoru, že jde-li o základní vzdělání (jako stupeň, jehož dosažení lze u 
většiny osob s velkou pravděpodobností předpokládat) a jeho prokazování pro účely 
přístupu k zaměstnání, nemusí být vždy účelné lpět na předložení vysvědčení, ale lze 
připustit, aby si dotčený zaměstnavatel, popřípadě správní úřad udělal úsudek o 
vzdělání konkrétní fyzické osoby na základě jiných zjištění. Tím lze do jisté míry otupit 
důsledky komplikací v důkazní oblasti, do níž se fyzická osoba dostala mnohdy bez 
svého zavinění. 

Záleží na výkladu odvětvového právního předpisu aplikovaného na danou situaci, 
zda určitou volnost ve volbě způsobu prokázání vzdělání fyzické osoby připouští. 
V předmětné věci jde o použití § 116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, jehož autentický výklad přísluší Ministerstvu 
práce a sociálních věcí. Záleží tedy na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako gestoru 
zákona č. 108/2006 Sb., zda bude zastávat výklad konstatující, že citované ustanovení 
umožňuje učinit si úsudek o dosaženém základním vzdělání fyzické osoby i z jiných 
skutečností než z vysvědčení. V daném případě by bylo možné vyjít například 
z domněnky, kterou naznačuje veřejný ochránce práv ve svém vyjádření s odkazem na § 
5 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), ve 
znění účinném do 31. srpna 1978. Proto si myslím, že Váš dotaz by měl být směřován 
spíše na Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož kompetence daná problematika 
spadá. Z tohoto důvodu Váš problém zformulujeme a zašleme ho kompetentnímu orgánu 
k odbornému posouzení. Přesto si však myslím, že existuje poměrně značná naděje, že 
Váš dotaz bude zodpovězen kladně. 

Ihned po získání odpovědi (upozorňuje, že to může trvat až 30 dní) Vás 
zkontaktujeme a sdělíme Vám závěr. 
  

 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

 


