Č. j. AMU/900/21/00179
PID AMU/21/439595

V Praze dne 3. 11. 2021

VÝNOS REKTORKY Č. 12/2021,
o ověřování podmínky dosažení předchozího zahraničního středoškolského
nebo vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na AMU

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento výnos upravuje postup ověřování splnění podmínky dosaženého předchozího vzdělání
v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Akademii múzických umění v Praze (dále
jen „AMU“), kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání.
(2) AMU má institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Umění a je tak oprávněna posuzovat
zahraniční středoškolské a vysokoškolské vzdělání uchazeče v rámci přijímacího řízení
v souladu s § 48 odst. 4 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „ZVŠ“).
Článek 2
Přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na
bakalářský studijní program
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program, je dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným
vzděláním v konzervatoři.
(2) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední
škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž
ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje
splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou jedním z těchto způsobů:
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu
o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li
v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný
bez dalšího úředního postupu, nebo
d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě
opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo
v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program
(dále jen „certifikace“)
(3) AMU v rámci certifikace ověřuje:
a) zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, a to, zda byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole působící podle právních předpisů cizího státu (tj. akreditaci zahraniční školy) a,
b) dále, že v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu
v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který
nenavazuje na bakalářský studijní program
c) informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia (přehled
předmětů)
(4) AMU za účelem uvedeným v předchozím odstavci může dále vyžadovat:
a) Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního
orgánu (např. ministerstva školství) o tom, že absolvent studia dané zahraniční střední
školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na
bakalářský studijní program.
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b) Doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná
podle právních předpisů cizího státu poskytovat vzdělání srovnatelné se
středoškolským vzděláním podle školského zákona.
Článek 3
Přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní
program, a v doktorském studijním programu
(1) Podmínkou přijetí ke studiu a získání akademického titulu v magisterském studijním
programu, který navazuje na bakalářský studijní program dle ust. § 48 odst. 1 zákona o
vysokých školách, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského
studijního programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné
ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu.
(2) Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve
vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění této podmínky
jedním z těchto způsobů:
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České
republice, získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších
právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního
postupu, nebo
c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole
působící podle právních předpisů cizího státu (certifikace)
(3) AMU v rámci certifikace ověřuje:
a) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, a to, zda byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké
škole působící podle právních předpisů cizího státu (tj. akreditaci zahraniční školy) a,
b) dále, že v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu
v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program
nebo doktorskému studijnímu programu
c) informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia (tzv. Diploma
Supplement nebo Transcript)
(4) AMU za účelem uvedeným v předchozím odstavci může dále vyžadovat:
a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
b) potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola
je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání
Článek 4
Pokyny pro uchazeče
(1) Doklady (zejm. diplom, vysvědčení nebo obdobný doklad vydaný zahraniční vysokou či střední
školou, dodatek k diplomu, potvrzení, že studijní program uskutečňovala instituce k tomu
oprávněná) je uchazeč povinen doložit v originále nebo úředně ověřené kopii spolu
s přihláškou ke studiu.
(2) Doklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí
být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. (V případě, že úředně ověřený
překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny
k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje
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dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Pokud jsou dokumenty vydány
bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.)
(3) Pravost podpisů a otisků razítek na veškerých dokladech, které uchazeč předkládá, musí být
řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami. Formy ověření dle
příslušných mezinárodních smluv, stejně jako seznam smluv upravujících automatickou
rovnocennost dokladů o vzdělání, jsou uvedeny na webu AMU.
Ve výjimečných případech lze u dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států
amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu nahradit Apostilu (v případě Kanady
superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě států, které
s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci), pokud bude současně splněna
některá z následujících podmínek:
a) zahraniční škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím
elektronické pošty rektorátu AMU, že je uchazeč absolventem této zahraniční školy,
nebo
b) oficiální internetové stránky zahraniční školy umožňují AMU bezplatně ověřit, že je
uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transcript
uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy)
(4) Poplatek za certifikaci (úkony spojené s posouzením splnění podmínky dosaženého
předchozího vzdělání pro přijetí ke studiu podle ust. § 48 odstavce 4 písm. d) a odstavce
5 písm. c) zákona o vysokých školách a čl. 2 odst. 2 písm. d) a čl. 3 odst. 2 písm. c) tohoto
výnosu je splatný na výzvu fakulty. Fakulta vyzve uchazeče bez zbytečného odkladu poté, co
ji uchazeč informuje o tom, že má zájem o posouzení předchozího zahraničního vzdělání
v rámci přijímacího řízení (certifikaci), k uhrazení poplatku za úkony spojené s posouzením,
a zašle mu potřebné instrukce k platbě.
Článek 5
Proces ověřování
(1) V případě, že uchazeč splnil ostatní podmínky přijímacího řízení, zašle fakulta dokumenty
prokazující splnění podmínky předchozího zahraničního středoškolského nebo
vysokoškolského vzdělání Studijnímu oddělení rektorátu AMU (dále jen SO rektorátu).
(2) Ověření splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách
prostřednictvím předchozího zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání
provádí v rámci přijímacího řízení Studijní oddělení rektorátu AMU a toto posouzení je pro
fakulty závazné.
(3) Výsledek posouzení splnění podmínky předchozího vzdělání nutné k přijetí ke studiu učiní SO
rektorátu záznamem ve spisu ve formě Ověření. Originál Ověření je zaslán fakultě a kopie je
uložena na rektorátu.
(4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu fakulta vydá až po ověření všech podmínek pro přijetí ke studiu,
a to včetně ověření předchozího vzdělání dle tohoto výnosu. (Ve výjimečných případech
mohou být ke studiu v oblasti umění přijati též uchazeči bez dosažení středního vzdělání
s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.)
(5) Žadatelům o víza a v dalších odůvodněných případech mohou fakulty vydat i před vydáním
rozhodnutí o přijetí Osvědčení o úspěšném splnění talentových a teoretických podmínek
přijímací zkoušky.
(6) V případě, že:
a) má AMU pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem o zahraničním
vzdělání v rámci certifikace,
b) uchazeč nedoloží v rámci certifikace v předepsané podobě zahraniční doklad
o zahraničním vzdělání,
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c) uchazeč nezaplatí poplatek za certifikaci (posouzení splnění podmínky
dosaženého předchozího vzdělání pro přijetí ke studiu podle ust. § 48 odstavce
4 písm. d) a odstavce 5 písm. c) zákona o vysokých školách)
vyzve AMU uchazeče, aby buď odstranil tento nedostatek (případně nedostatky), nebo
prokázal splnění podmínky přijetí ke studiu dokladem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a), příp.
v čl. 3 odst. 2 písm. a) tohoto výnosu.
(7) Je-li výsledek posouzení záporný, zejm. protože předložený zahraniční doklad o zahraničním
vzdělání nebo daná zahraniční střední či vysoká škola náležitosti dané zákonem o vysokých
školách nesplňuje, není podmínka přijetí ke studiu dle ust. § 48 odst. 1 až 3 splněna. Uchazeč
nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48
odst. 4 zákona.
Článek 6
Platnost ověření
(1) Uchází-li se uchazeč o studium ve více studijních programech na AMU (i na více fakultách)
v rámci jednoho akademického roku, doloží doklad dle čl. 2 odst. 2, příp. čl. 3 odst. 2 tohoto
výnosu pouze jednou.
(2) Pokud si uchazeč podá více přihlášek na AMU v rámci jednoho akademického roku, uhradí
poplatek za certifikaci (posouzení provedené dle § 48 odst. 4 písm. d), příp. odst. 5 písm. c)
zákona o vysokých školách) pouze jednou.
(3) Ověření podmínky přechozího vzdělání v rámci přijímacího řízení je platné pro přijímací řízení
na AMU po dobu 4 let ode dne prvotního Ověření. Toto ustanovení se vztahuje na Ověření
učiněná ode dne účinnosti tohoto výnosu.
(4) O skutečnostech uvedených v odst. 1 až 3 (přihlášky na více stud. programů či dřívější ověření)
je uchazeč povinen neprodleně informovat fakultu.
(5) Certifikace (posouzení provedené dle § 48 odst. 4 písm. d), příp. odst. 5 písm. c) zákona
o vysokých školách) je platná pouze v rámci přijímacího řízení na AMU a nedeklaruje se jím
rovnocennost zahraničního studijního programu s některým ze studijních programů
realizovaných na AMU.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1)

V případě, že byl uchazeč přijat ke studiu bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři na základě umělecké výjimky dle ust. § 48
odst. 2 zákona o vysokých školách, použije se tento výnos na následné ověřování dosažení
předchozího zahraničního středoškolského vzdělání v rámci studia na AMU přiměřeně.

2)

Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 3. listopadu 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
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