Statistické informace vztahující se k agendě uznávání zahraničního vzdělání
vykonávané Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina
v letech 2001 - 2013.

Uznávání zahraničního vzdělání v číslech
Agendu uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace) přidělil krajským úřadům zákon
č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,
zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze,
s účinností od 1. 1. 2001. Do té doby tuto agendu vykonávaly školské úřady jako orgány státu.
Krajský úřad Kraje Vysočina začal tuto činnost fakticky vykonávat až od 11. 4. 2001.
V uvedeném tříměsíčním mezidobí žádosti o nostrifikaci přechodně vyřizovaly referáty
školství okresních úřadů.
Uznávání zahraničního vzdělání v roce 2012

V roce 2012 krajský úřad kladně vyřídil 18 žádostí o uznání zahraničního vzdělání (v roce
2011 to bylo 16 žádostí).
Žadatelé předložili doklady o dosaženém vzdělání z celkem sedmi států: Čínské lidové
republiky, Kanady, Mongolska, Nigerijské federativní republiky, Rakouské republiky,
Spojených států amerických a Ukrajiny. Průměrný věk absolventa-žadatele byl 31 let.
Předložené doklady krajský úřad nostrifikoval v jednom případě jako základní vzdělání
a v devatenácti případech jako střední vzdělání, z toho ve čtyřech případech s výučním listem
a v patnácti případech s maturitou.
Rozhodnutí o nostrifikaci bylo vydáno ve čtrnácti případech, osvědčení o rovnocennosti
v šesti případech.
Uznávání zahraničního vzdělání v roce 2013

V roce 2013 krajský úřad kladně vyřídil 35 žádostí o uznání zahraničního vzdělání.
Žadatelé předložili doklady o dosaženém vzdělání z následujících států: Austrálie, Běloruské
republiky, Čínské lidové republiky, Francie, Indické republiky, Izraele, Rakouské republiky,
Ruské federace, Slovenské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo a Ukrajiny.
Předložené doklady krajský úřad nostrifikoval v jednom případě jako vyšší odborné vzdělání
a ve třiceti čtyřech případech jako střední vzdělání, z toho v šesti případech s výučním listem
a ve dvaceti osmi případech s maturitou.
Rozhodnutí o nostrifikaci bylo vydáno ve dvaceti dvou případech, osvědčení o rovnocennosti
ve třinácti případech.

Souhrnný přehled uznávání zahraničního vzdělání za léta 2001–2013

V letech 2001 až 2013 krajský úřad kladně vyřídil téměř 700 žádostí o nostrifikaci. Žadatelé
nejčastěji předkládali doklady o dosaženém vzdělání z Ukrajiny a Mongolska.
Přehled o nejčastějších zemích podává tato tabulka:

Doklad ze státu
Republika Kazachstán
Čínská lidová republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Vietnamská socialistická republika
Rakouská republika
Ruská federace
Arménská republika
Slovenská republika
Bělorusko
Moldavská republika
Polská republika
Mongolsko
Ukrajina

Počet
9
11
12
12
12
15
18
15
16
23
24
27
139
293

