
Dobrý den, 

  

Dovolujeme si Vám zaslat informace, o cestovních dokladech, které musejí studenti mít na zájezdy při vycestování do zemí 

EU, kam pořádáme naše zájezdy (Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí, Belgie).  

 

Studentům EU stačí platný pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez odstřihnutého rohu 

(například když si zařizujete nový doklad a Váš stávající má tak odstřihnutý roh – takový doklad není pro cesty mimo ČR 

platný´). 
 
Děti a studenti ze třetích zemí s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a vlastním pasem 
Občan třetí země může cestovat po území EU/Schengenu na základě platného cestovního pasu. Cestovní doklad by měl být platný 

minimálně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území schengenu a nesmí být starší 10ti let. Student s sebou musí mít na 

zájezd cestovní doklad a také kartu k povolení pobytu v ČR (oba doklady!!!). Za cestovní doklad pro účely cestování po EU nelze 

považovat průkaz o povolení k pobytu vydaný ČR či jiným členským státem. Více informací zde: 

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

 

Děti a studenti ze třetích zemí s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR bez vlastního pasu V případě, že student ze 

třetí země nemá vlastní pas, na školní zájezd může cestovat rovněž. Existuje výjimka, jak si doklad může zajistit přímo v ČR. 

Rodiče si musejí vyzvednout na ministerstvu vnitra formulář Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU, který 

potvrdí škola, poté jej odnesete zpět na ministerstvo, které jej také potvrdí. Ukázka formuláře v příloze – 

upozorňujeme, že každý si musí vyzvednout originál, formulář se totiž může lišit a vyžaduje se osobní návštěva. 

Doporučujeme, abyste se předem objednali telefonicky. Seznam cestujících zařizujte co nejdříve, protože vyřízení trvá 

někdy cca 4 – 6 týdnů. Zájemci se objednají telefonicky. S tímto dokumentem studenti nemusejí žádat o vízum, které je 

za poplatek. Za vyřízení Seznamu cestujících se neplatí (informace k 9/2013).  

  

Informace jak to funguje zde: 

 

 http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

  

Kontakt na příslušná pracoviště: 

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21573542&doctype=ART&#JcK 

 

Tento dopis má pouze informativní charakter a vždy je nutné si ověřit platnost dokladů na příslušném pracovišti 

Ministerstva vnitra ČR. Cestovní kancelář nenese jakoukoliv odpovědnost za neplatné doklady dětí a studentů. 
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