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Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů a oborů
pro akademický rok 2019/2020

Pokyny pro absolventy zahraničních středních škol,
případně vysokých či vyšších odborných škol
F.

Ke studiu může být přijat uchazeč, který současně splní tyto podmínky:
1.
Uchazeč doloží úspěšné vykonání maturity maturitním vysvědčením
nebo jeho úředně ověřenou kopií. V případě absolutoria zahraniční
střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné
zkoušce rovnocenné maturitě.
V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží
uchazeč o studium bakalářských studijních programů vyučovaných
v českém jazyce následující dokumenty:
a) originál nebo úředně ověřený opis vysvědčení/prospěchu za
všechny ročníky středoškolského studia v souladu se systémem
středoškolského vzdělávání dané země (popř. pro-spěch ze
studia za všechny ročníky středoškolského studia potvrzený
střední školou, na jehož základě bude ověřen jeho studijní průměr
ze studia na střední škole). Tento dokument/tyto dokumenty musí
být v případě, že je vydán/jsou vydány ve státech, v nichž neplatí
Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od
ověřování ve dvoustranné mezi-národní smlouvě o právní pomoci,
opatřeny doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tyto
dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž platí Úmluva o Apostile,
musí být opatřeny touto tzv. Apostilou. Uvedené dokumenty,
včetně Apostily či doložky o superlegalizaci musí být přeloženy do
českého jazyka soudním tlumočníkem a tento překlad musí být
předložen v originále či úředně ověřené kopii;
b) originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o uznání úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání vyžadovaného zákonem k přijetí do daného typu studijního programu
– rozhodnutí o nostrifikaci a nostrifikační doložku;
c) originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně složené

zkoušce z českého jazyka na některé k tomu akreditované
instituci na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
(SERR).
Tyto doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky.
Při přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv,
kterými je Česká republika vázána, se výše uvedené podmínky
aplikují přiměřeně, s možnou modifikací zejména časových termínů
přijímacího řízení, způsobu ověřování znalosti českého jazyka a uznání
dosaženého vzdělání.
2. V případě absolutoria zahraniční vysoké či vyšší odborné školy
předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o státní závěrečné zkoušce
rovnocenné udělení bakalářského titulu na vysoké škole v České
republice originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšně
složené zkoušce z českého jazyka na některé k tomu akreditované
instituci na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
(SERR).

