Další nezbytné předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem školy:

– Doložení úspěšného ukončení 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru
vzdělání šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona).
– Doložení úspěšného ukončení 9. ročníku ZŠ při přijímání do prvního ročníku čtyřletého studia
gymnázia, dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i
roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení
povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku za podmínek uvedených dále.
K úspěšně ukončenému základnímu vzdělání dále informujeme, že podle § 108 odst. 1
školského zákona absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního,
středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o
uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti
zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci). Současně se v ustanovení § 108 odst. 5 školského
zákona uvádí možnost, aby krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci nařídil vykonat
nostrifikační zkoušku. Cílem řízení podle § 108 školského zákona tedy je uznat vzdělání získané
v zahraničí za rovnocenné vzdělání, které je možné získat v ČR. Pokud absolvent takové
zahraniční školy disponuje osvědčením či uznáním platnosti svého zahraničního základního
vzdělání, je považován za osobu, která má doklad o dosažení (ukončení) základního vzdělání
ve smyslu § 59 školského zákona, a taková osoba nemusí dokončit případné zbývající roky
povinné školní docházky podle české právní úpravy.
– Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).
– Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a
literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání
ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR): podle § 20 odst.
4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst.
4 věta druhá školského zákona).
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