
 

 

Bojkovice 1. září 2022 

 

Pravidla pro uznání předmětů v dálkovém studiu 

Pro uznání předmětů z předchozího studia je nutné předložit písemnou žádost 

podepsanou žákem školy, nejpozději do 30.9 aktuálního školního roku nebo do 30 

dnů od zahájení školního roku. 

Uznávají se samostatné zkoušky s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“. Na 

základě §70 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může částečné vzdělávání žáka 

ředitelka školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělávání a od doby 

jeho dosažení neuplynulo více než 10 let. 

Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení 

v rozsahu uznaného vzdělávání. 

Uznání absolvovaného předmětu na podkladě předložených dokladů je možné 

požadovat za celou dobu studia pouze jednou. 

Tento předpis nabývá platnosti 2. září 2022. 

 

Příloha: 

Tiskopis žádosti o uznání předmětů 

 

 

 

Mgr. Jindřiška Beránková 

ředitelka školy 

 

  



 

 

Žádost o uznání předmětů (dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb.)  

pro zkrácenou dvouletou dálkovou formu studia Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Jméno a příjmení : ..................................................................... Ročník : 

..........................................Šk. r. …………………………  

Adresa : 

.............................................................................................................................. 

Telefon : ................................................................  

E-mail ……………………………………………………………………………………….  

Název střední školy: 

 …………………………………………………………………………  

Název  VŠ:  ……………………………………………………………………………  

 

Předmět na naší škole:  ……………………………………… 

jehož uznání požadujete  

Absolvovaný předmět: ……………………………………… 

Typ školy (SŠ, VŠ)   ……………………………………… 

 

Způsob zakončení  (v případě zkoušky uvést známku) / pro uznání jen 1 a 2  

Datum  absolvování předmětu (max. 10 let) 

 

Poznámka:  
Uznávají se samostatné zkoušky s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“ a doba uplynulá od 
absolvování příslušného předmětu nesmí v době jeho zápisu přesáhnout 10 let. Žádost musí student 
podat nejpozději do 30. 9. ode dne zápisu do studia (platí pro 1. ročník) či do 30 dnů od zahájení 
školního roku (platí pro vyšší ročníky) na sekretariát školy. Po této lhůtě již nelze ve školním roce 
žádost podat. Uznání absolvovaného předmětu (na podkladě přiložené kopie maturitního vysvědčení 
nebo diplomu z VŠ včetně získaných kreditů) je možné za celou dobu studia pouze jednou.  

Datum podání žádosti …...................................  

Podpis žadatele …………………...............................  


