Informace pro školy, které organizují
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou dle vyhlášky č. 19/2014 Sb.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se dle § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/1995 Sb.
považuje studium, které se uskutečňuje v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu
stanoveném vyhláškou č. 19/2014 Sb. a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby,
které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce,
ve kterém zahajují toto studium.
Účastníkům výše popsaných kurzů se přiznává tzv. status studenta.

„Status studenta“ může vzdělávací instituce účastníkovi kurzu přiznat:
✓ Pouze v případě, že je instituce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro daný školní
rok schválena a zařazena do seznamu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., který je zveřejněn na
webových stránkách MŠMT na odkazu http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/jednolete-kurzy-cizich-jazyku.
✓ „Status studenta“ může instituce přiznat pouze účastníkovi kurzu pro jeden školní rok, a to
v případě, že účastník nastoupil do tohoto kurzu v kalendářním roce, ve kterém úspěšně
vykonal první maturitní zkoušku.
✓ V případě, že účastník kurzu složil maturitní zkoušku mimo území České nebo Slovenské
republiky, je třeba pro přiznání statusu studenta doložit uznání středoškolskéko vzdělání
s maturitní zkouškou. Na některé státy se vztahuje výjimka, viz. odkaz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladnihostredniho-a.
„Status studenta“ nemůže instituce přiznat:
✓ Na případný další rok pomaturitního studia se ustanovení § 12 odst. 1 písm. f) zák.
č. 117/1995 Sb. nevztahuje, neboť studium nebylo započato v kalendářním roce, kdy byla
složena první maturitní zkouška. Nárok na status studenta v takovém případě tedy účastník
kurzu nemá.
✓ „Status studenta“ nemá ani účastník, který by nastoupil do jednoletého kurzu cizích jazyků po
složení tzv. druhé maturitní zkoušky, tj. v případě studia ve dvou středních školách nebo ve
dvou různých oborech vzdělání s maturitní zkouškou.
✓ „Status studenta“ nemá účastník ani v případě, kdy do jednoletého kurzu cizích jazyků
nastoupí po 31. 12. daného kalendářního roku, neboť pro splnění podmínky soustavné
přípravy dítěte na budoucí povolání je třeba nastoupit do kurzu v kalendářním roce, kdy byla
složena první maturitní zkouška.
V případě jednoletých kurzů cizích jazyků (§ 12 odst.1 písm. f) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů) se za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely
nezaopatřenosti dítěte považuje i doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení
studia (§ 13 odst. 2, písm. c) tohoto zákona), za podmínky, že dítě nevykonávalo celý kalendářní měsíc
výdělečnou činnost nebo nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci.

