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Vážená paní doktorko, 

děkuji za Vaše podněty k návrhu systémové podpory vzdělávání cizinců ve školách, který byl 
připraven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Návrh systému podpory vzdělávání cizinců ve školách doznal oproti verzi, která byla předsta-
vena odborné veřejnosti na konferencích v říjnu 2020, ještě některých dílčích změn, které jsou 
podstatné zejména z hlediska větší dostupnosti jazykové podpory v regionech. V těchto dnech 
bude návrh novely vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před-
pisů a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění po-
vinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, odeslán do meziresortního připomínko-
vého řízení. Ke konkrétní podobě navrženého systému se budete moci v rámci připomínek vy-
jádřit. 

Úpravy připravené MŠMT v souvislosti se vzděláváním cizinců budou realizovány pouze 
v rámci podzákonných právních předpisů. Není v tuto chvíli možné měnit ustanovení škol-
ského zákona, ve kterém je definována cílová skupina. Jsme připraveni iniciovat při nejbližší 
novelizaci školského zákona úpravu § 20 ve smyslu rozšíření nároku na bezplatnou přípravu 
k začlenění do základního vzdělávání také pro žáky s českým občanstvím, kteří mají prokaza-
telně obdobné integrační potřeby jako žáci-cizinci. Zatím budou moci být tito žáci začleněni 
do fungující skupiny pro jazykovou přípravu, pokud v ní bude volné místo. V případě, že to ne-
bude možné, může být u těchto žáků uplatněn nárok na podpůrná opatření v rámci § 16 škol-
ského zákona s ohledem na odlišné kulturní prostředí a životní podmínky.  

Vaše obavy, že v rámci zahájení fungování nového systému bude podpora v rámci § 16 škol-
ského zákona pro žáky s neznalostí vyučovacího jazyka úplně ukončena, jsou bezdůvodné. 
Podpora pro žáky z odlišného kulturního prostředí a životních podmínek zůstává nadále za-
chována. Záměrem MŠMT bylo pouze omezit případné dvojí financování a z hlediska efektivity 
stanovit, že podpora pro přímou výuku češtiny jako druhého jazyka má být nadále využívána 
primárně podle § 20 školského zákona. Jedná se o přípravu k začlenění do základního vzdělá-
vání, v rámci systému je však umožněna také dlouhodobější podpora žáka (zpravidla již v menší 
intenzitě), pokud na dané škole bude nadále fungovat skupina pro nově příchozí cizince a bude 
to pro daného žáka vhodné. Pokud nebude možné nebo vhodné, aby žák pokračoval ve výuce 



se skupinou pro jazykovou přípravu, bude i nadále možné využít podpůrná opatření 
podle § 16 školského zákona. Cílem MŠMT je, aby mohla být jazyková podpora poskytnuta bez 
nutnosti navštívit poradenské zařízení a zahájena co nejdříve po příchodu žáka do ČR.  

Systém může být nastaven pouze v takovém rozsahu, který je dlouhodobě udržitelný, a to i fi-
nančně, v rámci možností státního rozpočtu. Varianta jazykové přípravy všech žáků přímo 
v kmenové škole žáka je sice ideální, avšak finančně zcela nerealistické řešení. V nově navrže-
ném systému bude počet škol určených krajským úřadem k jazykové podpoře mnohonásobně 
vyšší, než tomu bylo doposud a tyto školy budou žákům dostupné i v regionech, v oblasti obce 
s rozšířenou působností. Pro určení školy je stanoven podíl 5 % cizinců, přičemž v menších 
školách bude zároveň postačovat, aby byl celkový počet cizinců ve škole v řádu jednotek.  

Pokud z nejrůznějších důvodů nebude možné dojíždění do školy určené pro jazykovou pří-
pravu, bude mít žák možnost účastnit se distanční výuky, pro kterou mu jeho kmenová škola 
vytvoří podmínky. Není zde žádná závislost na rodinném zázemí žáků. Ministerstvo věnuje úsilí 
i metodickému vedení škol pro distanční výuku, a to s cílem zajištění maximální možné dostup-
nosti vzdělávání. 

Rok 2021, ve kterém bude námi navržený systém zahájen, bude rokem zkušebním. Budeme 
pečlivě analyzovat všechna dostupná data a zejména poznatky z terénu a jsme připraveni na-
stavené parametry upravit, pokud to bude žádoucí. 

Děkuji Vám za spolupráci, s pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
PhDr. Kristýna Titěrová 
programová ředitelka  
META, o.p.s. 
Žerotínova 1124/35 
130 00 Praha 3 
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