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Osnova příspěvku
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Obecné informace

Seznam st.jazykových zkoušek

„Maturitní“ seznam – od B1 
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Jazykové seznamy MŠMT

4

Seznam st. jazykových zkoušek

• Cílová skupina zaměstnanci ve správních 
úřadech, příp. další dotčení zaměstnanci.

Seznam jazyk.zkoušek k nahrazení 
3. maturitní zkoušky profilové části

• Cílová skupina: maturanti
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Povinnost vydávat Seznam 
st.j.zkoušek

• Vyplývá z usnesení vlády vydávaného k
„Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve 
správních úřadech“.

• Vydává se  více než 16 let, nepravidelná 
novelizace. 

• Pravidla vzdělávání zaměstnanců stanoví 
stupně znalostí cizího jazyka: I, II, III. 

• Pravidla vzdělávání zaměstnanců stanovila 
do roku 2016 i konkrétní jazyky.
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Seznamy očima jazykových škol
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Odpočet DPH  

• § 57 písm. f zákona o DPH č. 235/2004 sb.
•Odpočet DPH se vztahuje na přípravné kurzy pro 
vykonání standardiz. Jazyk. zkoušek uznaných MŠMT.

Motivace

• Konkrétní cíl jazykového vzdělávání.

• Možnost seznámení  s formátem zkoušek v kurzech

Potřeba trhu  
práce

• Význam certifikátů pro trh práce.

• Většinou potřeba předložit co nejrychleji.
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Seznam.st. jaz.zk. očima MŠMT
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•Pomoc při orientaci veřejnosti, 
studentů v oblasti cizích jazyků

• Klasifikace „nových“, „starých“ 
zkoušek

Potřeba trhu  
práce

• Motivace

• Úkol z usnesení vlády
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Koho se týká Seznam st.jaz.zk
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17 000 zaměstnanců

• Služební zákon

101 000 zam. ve státní správě 

• Včetně příspěvkových organizací
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Zaměstnanci ve státní správě
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Zahraniční zkoušky z anglického jazyka

• Cambridge English Language Assessment

• Education Development International – LCCI 
International Qualifications (London Chamber of
Commerce and Industry)

• Pearson Language Tests exams

• Educational Testing Service (ETS)

• „telc“

• City & Guilds LanguageCert IESOL
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Cambridge English Language Assessment

• KET           Cambridge English: Key A1 
• PET           Cambridge English: Preliminary A2
• FCE           Cambridge English: First B1
• CAE           Cambridge English: Advanced B2
• CPE      Cambridge English: Proficiency C1 
• BEC           Cambridge English: Business Preliminary C2

• od roku 2010 platí - pokud kandidát dosáhne: 
• o jednu úroveň níž dle SERR, než je úroveň zkoušky (tzn. měl horší známku než je 

C, ale nepropadl), dostane Extended certificate na němž není uvedena zkouška, 
kterou skládal, nýbrž pouze o jeden stupeň nižší hodnocení dle SERR, 

• o jednu úroveň výš dle SERR, než je úroveň zkoušky (tzn. měl lepší známku než je 
B), dostane Extended certificate na němž je uvedená zkouška a o jeden stupeň 
vyšší hodnocení dle SERR.
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Education Development International – LCCI International 
Qualifications (London Chamber of Commerce and 
Industry)

• Zastoupení Jazyková škola Jany Trubákové

• Obchodní akademie

• Zkouška ELSA, která naměří dovednost, tj. vždy účastník 
obdrží certifikát 

• Lze skládat i mimo termíny na přání
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PeopleCert

• navazují na tradici City&Guilds (v ČR do 30. 6. 2015)

• písemná zkouška (poslech, četba, písemný projev) a 
ústní zkouška oddělené

• flexibilita termínů (lze objednat dle zájmu)

• minimální počet kandidátu NEOMEZEN, záleží na 
centrech 

• zorganizování zkoušky záleží na zkouškovém centru - a 
termín 10 dnů pracovních dnů před konáním 

• výsledky do 10 pracovních dnů
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ETS Global

• Veřejná testovací centra: jazykové školy, vysoké školy, 
autorizovaná veřejná zkušebním centra 

• Zkoušky i naa požádání min. počet 3 uchazeči

• Zkoušky papírově (skórují se v Polsku) – i elektronicky 
(skórují se v USA) lze zaplatit i rychlejší opravu

• Koncem roku 2015 změna skórování s ohledem na SERR
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Zkoušky z německého jazyka

• Goethe-Institut

• Rakouský institut

• Telc

• Obchodní zkoušky Education Development
International – LCCI
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Zkoušky z francouzského jazyka

• Francouzský institut

• Telc

• ETS Global
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Zkoušky ze španělštiny a italštiny

• Institut Cervantes

• Societa Dante Alighieri - PLIDA

• Italský kulturní institut - CILS
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Zkoušky z ruštiny, čínštiny a 
arabštiny

• Ruské středisko vědy a kultury v Praze

• Konfuciův ústav Univerzity Palackého
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Zkoušky českých subjektů

• MÚVS ČVUT                                            AJ, NJ

• ÚJOP UK - AJ

• Bakalářské a magisterské zkoušky studijního 
oboru dotyčného cizího jazyka – C1 (kromě 
čínštiny a arabštiny – bakalářská zk. B2)

• Jazyková zkouška v rámci Ph.D., Th.D., CSc.

• Zkoušky ministerstev: MV, MO – STANAG, MZV
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Maturitní zkoušky

I -A1-A2

„stará“ MZ 
do 2010

v profilové 
části

II B1-B2

Státní MZ od 
2011 B1

Vyšší úroveň 
MZ 2011-
2012 B2

III C1-C2

v bilingvních 
gymnáziích 

– C1
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Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky

I II 
(osvědčení o 

základní 
znalosti)

SJZ základní 
B2

III
SJZ 

všeobecná 

C1

SJZ speciální

C2
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„Maturitní seznam“
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Obecně o maturitní zkoušce
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NÁVRH NOVELY ŠKOLSKÉHO  
ZÁKONA – SCHVÁLENO SENÁTEM

Od r. 2021 se předpokládá povinná 
maturitní zkouška z cizího jazyka a 

matematiky 

28



29

MZ didakt.test jaro 2015 – zdroj CZVV 
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VOLBA 2. PŘEDMĚTU
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VOLBA CIZÍHO JAZYKU
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„MATURITNÍ SEZNAM“

MŠMT vždy k 31.3. vydává:

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách
dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1
nebo úrovni vyšší podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit
jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího
jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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Vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19a 
Nahrazující zkouška z cizího jazyka

• „(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2
písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského
zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

• (2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle
odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo
nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období
v následujícím kalendářním roce.

• (3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli 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.“
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NAHRAZENÍ JE MOŽNÉ
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Za zkoušku v profilové část MZ.

Ředitel školy musí stanovit v 
profilové části 3 zkoušky, z toho 
jedna umí být z cizího jazyka.

Zkouška ze seznamu, doložená do 
31.3.
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CÍLE OPATŘENÍ
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Podpořit znalosti cizích jazyků žáků.

Zlepšit připravenost žáků pro 
pracovní trh: zaměstnavatelé čím dál 
tím častěji žádají doložit znalost 
cizích jazyků certifikátem.

Ve většině evropských států 
dosahují žáci vyšších znalostí 1. CJ       
snaha motivovat žáky v skládání 
zkoušek vyšší úrovně než B1.
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Vypsání požadavku 
3 zkoušek v 

profilové části 
maturitní zkoušky 
je v kompetenci 
ŘEDITELE školy.  

Ředitel školy může rozhodnout   
o uznávání zkoušek až od vyšší 

úrovně než B1.

Umožnit 
nahrazení 
zkoušky 

jazykovým 
certifikátem je    
v kompetenci 

ředitele.
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Lhůta pro absolvování
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Není omezena

Pozor určitou lhůtu může 
stanovit VŠ při kritériích 

přijímacího řízení 

Nebyla stanovena nejzazší 
lhůta, aby ke skládání jaz. 

zk. byli motivováni i žáci ZŠ
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Děkuji za pozornost!

6., 7. 10. Mezinárodní konference k vícejazyčnosti 
MŠMT/NIDV/Zastoupení Evropské komise

marie.cernikova@msmt.cz


