
 
 

 

Čj.: 353/2017  

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Č. 10/2017 

Nahrazení povinné zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu 

 

1. Pokud je v profilové části maturitní zkoušky umožněno žákům konat volitelnou 

profilovou zkoušku z cizího jazyka, lze tuto zkoušku nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 

certifikátem. 

2. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 

31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro 

konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy 

ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, 

která bude uložena jako příloha Protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky 

žáka. 

3. Od žáka, který si chce nahradit zkoušku profilové části z cizího jazyka 

standardizovanou jazykovou zkouškou, je požadována ověřená kopie originálního 

jazykového certifikátu („jazykového diplomu“), který má veškeré náležitosti takového 

dokumentu, včetně identifikačního čísla, podpisu pověřené osoby, specifických 

ochranných prvků, vodoznaků apod.  

4. Pokud žák úspěšně vykonal standardizovanou jazykovou zkoušku, ale do lhůty 

stanovené prováděcí vyhláškou pro odevzdání žádosti mu nebyl dosud zahraniční 

zkušební institucí vystaven originální doklad, do doby předání ověřené kopie 

originálního jazykového diplomu zohlední ředitelka náhradní doklad o výsledku 

standardizované zkoušky z cizího jazyka a tento doklad obsahuje:  

a) jednoznačnou identifikaci žáka,  

b) jednoznačnou identifikaci zkušební instituce, která má oprávnění vydat příslušný 

jazykový diplom, a vykonané jazykové zkoušky,  

c) originální podpis oprávněného zástupce vydávající instituce,  

d) zřetelnou informaci, že byla zkouška úspěšně vykonána.  

5. Žák společně s náhradním dokladem ředitelce školy doloží: 

a) kontakt na osobu, která zastupuje zkušební instituci v ČR a má oprávnění 

poskytnout ředitelce školy informace a písemné potvrzení o vykonání zkoušky 

žákem,  

b) čestné prohlášení, že po vydání originálního jazykového diplomu žák neprodleně 

doručí ředitelce školy jeho ověřenou kopii, aby mohla být evidována v povinné 

dokumentaci maturitní zkoušky.  

České Budějovice 20. 9. 2017    Ing. Lenka Kubátová v. r. 

           ředitelka  


