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Initial analysis
1) Basic statistics and demographic indicators
As of 31 September 2016, the Czech Republic had 10,572,427 inhabitants. The number of
children aged 5–15 years was 1,164,705 as of 31 December 2015.
The age distribution of citizens of the Czech Republic aged 5–15 years as of 31 December
2015
Age

Number of
children

Age

Number of
children

5

119,845

11

98,393

6

121,579

12

94,559

7

123,099

13

93,682

8

118,524

14

91,812

9

108,910

15

91,183

10

103,119

Total

1,164,705

Source: Czech Statistical Office, https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva
In the school year 2015/2016, the Czech Republic had a total of 5,209 preschools with 15,848
classes, attended by 367,361 children taught by 30,864 teachers; of all the children in
preschools, 130,899 were 5 years of age or above. In the Czech Republic, compulsory primary
education starts in the year when the child reaches the age of 6 (or in the next school year for
those born after 1 September). For various reasons, roughly 20% of the children have their
start of school postponed, which means that preschool facilities are also attended by children
aged 6 and sometimes 7 years.
There were 4,115 primary schools in the Czech Republic in the school year 2015/2016. The
total number of primary school classes was 44,091, attended by 880,251 pupils taught by
30,864 teachers (including part-time teachers). There were 2,545 primary school pupils over
16 years of age in this school year.
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Total numbers of schools, classes, children/pupils and teachers in 2015/2016
Number of Number of
schools
classes

Number of
children/pupils

Number of
teachers

Preschools

5,209

15,848

367,361

30,864

Primary schools

4,115

44,091

880,251

71,109

Source: Statistic Education Yearbook, performance indicators:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
2) Number of children of other nationalities aged 5–15 years in the Czech Republic
In the school year 2014/2015, there were a total of 7,214 children of other than Czech
nationality in Czech preschools. This represents 1.9% of the total number of children. Roughly
one third, i.e. 2,400 children, were older than 5 years. (This is based on the assumption that
regardless of nationality, roughly one third of the total number of children in a preschool
facility are in their final year.) 93.7% of those were the children of foreigners with permanent
residence in the CR. In the next school year 2015/2016, there were a total of 8,302 children of
other than Czech nationality in Czech preschools, of whom approximately 2,760 were older
than 5 years. In both school years, the most frequently represented nationalities were
Vietnamese, Ukrainian, Slovak, Russian and Mongol. These account for 78% of the total
number of children/foreigners. The number of foreigners who attended preschool (regardless
of age) increased by 1,088 children between the two years. The percentage split between
individual nationalities remained largely unchanged. While the increase in the number of
these children in preschools may be a consequence of gradually rising immigration, the figure
also includes children who have lived in the Czech Republic for a longer period of time but
have only now reached the appropriate age. We have been unable to obtain data on children
newly arriving in the Czech Republic.
Preschools
School year

School year

2014/2015

2015/2016

Total number of foreigners

7,214

8,302

From EU countries

2,110

2,481

Other European countries

2,524

2,852

Other countries

2,580

2,969
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1. Vietnam

1,859

2,172

2. Ukraine

1,694

1,972

3. Slovakia

1,370

1,612

4. Russia

485

526

5. Mongolia

179

216

Source: Statistic Education Yearbook, performance indicators:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
In the school year 2014/2015, there were a total of 16,477 children of other than Czech
nationality in Czech primary schools. This represents 1.9% of the total number of children, the
same figure as in the case of preschools. 81.8% of the total figure were the children of
foreigners with permanent residence in the CR. In the next school year 2015/2016, there were
18,281 pupils of other than Czech nationality. In both school years, the most frequently
represented nationalities were Ukrainian (4,309 in 2014/15 and 4,716 in 2015/16), Slovak
(3,775/4,112), Vietnamese (3,220/3,626), Russian (1,321/1,377) and Bulgarian (385/441).
These account for 77% of the total number of children/foreigners (78% in 2015/16). The
number of foreigners who attended primary school increased by 1,804 children between the
two years. The percentage split between individual nationalities remained largely unchanged.
Primary schools
2014/2015

2015/2016

Total number of foreigners

16,477

18,281

From EU countries

5,334

5,865

Other European countries

6,256

7,027

Other countries

4,887

5,389

1. Ukraine

4,039

4,716

2. Slovakia

3,775

4,112

3. Vietnam

3,220

3,626

4. Russia

1,321

1,377

385

441

5. Bulgaria

Source: Statistic Education Yearbook, performance indicators:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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3) The education system for children of foreign nationalities
a. Education systems
The right to education is guaranteed for all children by the Convention on the Rights of the
Child and the Education Act. Foreign nationals are no exception. Since the amendment of
2008, primary schools enrolling the children of foreign nationals do not have the right to
evaluate the justification for their stay in the Czech Republic. Access to education must be
equal and there must be no discrimination on the basis of race, ethnic origin, language,
religious beliefs or political convictions. This means that the children of foreign nationals have
the same rights, but also the same obligations, as the children of Czech citizens.
According to Section 20 of the Education Act, foreigners are divided into two broad categories
which influence their options in education, namely:
a) Citizens of another European Union member state have access to education and school
services under the same conditions as Czech citizens. Since the CR’s accession to the EU,
special language preparation classes were established for these children in order to improve
the conditions for mobility between member states.
b) Third-country foreigners have access to primary education, including education as part of
institutional care or protective care, if they are staying in the territory of the Czech Republic
regardless of the legitimacy of their stay (this does not apply to secondary and tertiary school
education). However, they are not entitled to free courses of the Czech language.
A special group of third-country foreigners are the children of persons who have been
granted asylum, persons under subsidiary protection and persons involved in international
protection proceedings. These children are entitled to basic language preparation provided
free of charge in what are called “compensatory classes” (“vyrovnávací třídy”). According to
Section 16 of the Education Act, persons granted asylum and people applying for international
protection are included among children with special educational needs (SEN) due to their
social disadvantage, which means that the schools may request from the regional authority
the opening of a job position of a teaching assistant in order to compensate for these special
educational needs. In the school year 2015/2016, the number of children of persons granted
asylum in preschools was 54, in primary schools 100 and in preparatory classes of primary
schools 89.
The Education Act states that foreigners who are not citizens of the EU or family members of
citizens of the EU must have access to preschool education and school services (e.g. afterschool child care) under the same conditions as citizens of the Czech Republic if they have a
permit to stay for longer than 90 days, have the right to stay in the Czech Republic for the
purposes of research or are persons granted asylum, persons under subsidiary protection,
persons applying for international protection or persons under temporary protection.
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Language teaching
Besides cultural differences and limited access to information, a different native language is
the main specific factor that must be taken into account in the education of children of foreign
nationals. It needs to be emphasised that these pupils have the same potential and range of
possibilities as any other children, meaning they include exceptionally gifted pupils as well as
those with special needs. The main principle of their education is therefore a gradual and
systematic removal of the language barrier.
Czech schools are attended by roughly 2% of pupils for whom Czech is a second language.
Most of them come to school with little to no knowledge of Czech. They can have very diverse
origins, ranging from the families of economic immigrants from Eastern Europe to the children
of employees of international companies and families who are persecuted in their country of
origin. Increasingly more children belong to the second generation of foreigners, meaning
those who were born already in the Czech Republic and have perfect command of the local
language. Regardless of the reason for immigration, most of them encounter the typical and
characteristic issue of having to learn the language while simultaneously learning the content
of regular school subjects taught in Czech. There is still no official school subject of “Czech as
a second language” that would clearly state how to teach such children, what to teach them
and how to grade their performance.
As mentioned above, different groups have different options when it comes to learning Czech.
For EU citizens, special language preparation classes were established after the Czech
Republic joined the EU. The total duration of language preparation is at least 70 classes over
a period of no more than 6 consecutive months. Schools providing this education are selected
by the regional authority; the head teacher of the school must inform the parents of the
children within one week of their admission to the school, explaining their options, how
children are assigned to classes and where the classes will be taught. EU citizens are also
entitled to lessons of their native language if requested by the child’s legal guardians.
Third-country nationals must be informed by the head teacher about their options, rights and
obligations. The law however does not provide any language education for these pupils,
leaving their integration and lessons of Czech to the school and their parents. The Ministry of
Education is compensating for this gap through its programmes.
In the case of the specific subcategory of people granted asylum and asylum seekers, the
schools also provide language education. Here they follow the corresponding Methodological
Guideline for the Education of Asylum Seekers. It is possible to open compensatory classes for
children.
The Education Act considers the achieved level of Czech language skills a significant factor
influencing a pupil’s school performance which must be taken into account when the children
are being assessed. There are special rules for the evaluation of the subject of Czech Language
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and Literature. At the end of the first semester, the child does not have to receive a passing
grade in either the regular or alternative date of examination. Should the child not receive a
passing grade at the end of the second semester, however, he or she must repeat the entire
school year. Slovak citizens have the right to use the Slovak language at school during all
subjects other than Czech Language and Literature.
A common and frequently recommended solution for preventing problems with Czech and
other subjects is the drafting of an individual educational plan based on the pupil’s specific
situation that sets forth realistic goals the achievement of which can then be assessed.
Another alternative is verbal assessment.
On September 2016, a new amendment of the Education Act became effective which
significantly changed the content of Section 16 – Support of the Education of Children, Pupils
and Students with Special Educational Needs. Children and pupils are newly assigned to
categories depending on their need of support. Children, pupils and students with special
educational needs have the right to free support measures provided by the school or school
facility. This group includes children and pupils with insufficient knowledge of the language of
instruction. The support measures are:
a) Counselling services of the school and school advisory facility;
b) Adjustment of the organisation, content, assessment, form and methods of the
education process and school services, including the introduction of special teaching
care subjects and an extension of secondary or higher vocational education by up to
two years;
c) Adjustment of the conditions of enrolment and school-leaving examinations;
d) Use of compensatory aids, special textbooks and special teaching aids; (…)
e) Adjustment of the expected education outcomes within the parameters set by
framework educational programmes and accredited educational programmes;
f) Education according to an individual education plan;
g) Support of a teaching assistant;
h) Support of other teaching staff;
i) Providing education or school services in premises meeting the technical or
construction parameters for accessibility.
The process of integrating a child into a new environment is very complex and all the
stakeholders should be involved. The head teacher should, in a suitable form, inform the
child’s parents about their obligations and options; the class teacher should support the
creation of a welcoming atmosphere in the class and other teachers should actively support
the pupil/foreigner in the process of acquiring the vocabulary of their subject. The role of the
parent or legal guardian of an underage foreigner is also important, as these persons have an
explicitly stated duty to ensure the child is attending school.
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b. Support provided to teachers educating the children of foreigners
The State
Even though the integration of foreigners is a complex process that falls under several
different ministries (in particular the Ministry of Interior and the Ministry of Labour and Social
Affairs), in the context of the education of foreigners we will focus in particular on possible
support from the Ministry of Education, Youth and Sports.
The MEYS has been systematically focusing on the issues of education of foreigners since 2000
as part of its Concept of the Integration of Foreigners in the CR.
The education of pupils of foreign nationality is governed by Act No. 561/2004 Coll.,
On preschool, primary, secondary, higher vocational and other education (the Education Act),
as amended.
Every year, MEYS offers several programmes supporting the education and integration
of pupils of foreign nationality and the teachers and other people who work with them.
In 2017, these included in particular the following:
The development programme Support of the Education of Foreigners at Schools includes 3
modules from previously separate development programmes: Free education adapted to the
needs of children and pupils of third country nationalities; Providing the conditions for the
education of underage persons granted asylum, persons under subsidiary protection,
applicants for international protection in the CR and children and pupils of foreign nationality
staying in foreigner detention facilities; and Providing free preparation for inclusion in
education of children and pupils who are nationals of another EU member state.
The second subsidy programme is Support of Foreigner Integration Activities in the CR 2017.
The aim of this programme is to enable better integration of children and pupils of foreign
nationality through projects supporting mainly extracurricular teaching activities for children
and pupils of third-country nationalities, improving the efficiency of education of the Czech
language (but not direct teaching of the Czech language at primary schools and in preschools)
through new teaching materials, removing cultural barriers and improving the sociocultural
competences of teachers.
Individual schools may also employ the services of a teaching assistant in order to intensify
work with children and pupils of foreign nationality. The provisioning of this service is
governed by Regulation no. 147/2011 Coll., On the education of children, pupils and students
with special needs and children, pupils and students who are exceptionally gifted, specifically
its provisions for pupils who are socioculturally disadvantaged, i.e. children and pupils who
have insufficient knowledge of the language of instruction compared to other children in their
class because they use a different language or a specific form of the language of instruction at
home (linguistic disadvantage). Support for the funding of teaching assistants for
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socioculturally disadvantaged children, pupils and students is provided to schools by MEYS
through subsidies from the Development Programme for Supporting the Funding of Teaching
Assistants, opened by MEYS every year.
Another source of support for the funding of teachers working with pupils of foreign
nationality is the Development Programme for Supporting Schools Providing Inclusive
Education of Disadvantaged Children and Pupils. The objective of this development
programme is to increase the amount of funds used to strengthen salary benefits and
incentive pay of teaching staff educating children and pupils who are socioculturally
disadvantaged. The support of inclusive education activities is currently one of the priorities
of OP RDE.
The National Institute for Further Education (NIFE) has as part of its Support of Teachers
Working with Children and Pupils of Foreign Nationalities at School project launched a new
website http://cizinci.nidv.cz. The new web portal provides an overview of educational
programmes provided by NIFE to teachers in individual regions as part of their further
education.
Regional Authorities
The regional authority corresponding to the place of residence of the pupil together with the
founding authority of the school provide free preparation for inclusion in primary education
which includes lessons of Czech adapted to the needs of these pupils and, depending on
cooperation with their country of origin, support of the teaching of the pupil’s native language
and the culture of his or her country of origin, coordinated with regular education in a primary
school. The competences of regional authorities also include the training of teaching staff who
will be educating these children.
Non-profit organisations
An important role in the successful inclusion of a pupil of foreign nationality may be played by
non-governmental non-profit organisations active in the areas of immigration and integration
of foreigners (a detailed list can be found at http://cizinci.cz/cs/1934-adresar-organizaci-ainstituci). These organisations can support the activities of teachers in this field through
educational seminars and courses, they take part in the preparation, writing and
dissemination of methodology and teaching materials, they run web portals (such as
www.inkluzivniskola.cz) and provide counselling, methodological support and assistance
directly in schools. This way, they can support the activities of the methodologist of the
prevention of socially pathological phenomena who is responsible for the integration of
foreigners at the school. They can also help immigrant families arrange the services of an
interpreter, legal and social counselling or language courses.
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Links
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-procizince.aspx
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
www.inkluzivnivzdelavani.cz
http://www.migraceonline.cz

http://www.domavcr.cz
http://www.soze.cz
http://www.cizinci.cz
http://cizinci.nidv.cz.

www.integracnicentra.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-nauzemi-cr-pro-krajske-urady
Methodologies:
http://cizinci.nidv.cz/metodiky/
Education for children of foreign nationalities in the Ústí nad Labem region:
http://www.deticizincu.cz/userfiles/files/Lektori_Prirucka_OK.pdf
Methodological recommendation for the inclusion of pupils of foreign nationality in the
teaching process at Czech primary schools
Inclusion of pupils of foreign nationality in Czech schools, http://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/11085/zaclenovani_zaku_cizincu_do_ceskych_skol.pdf
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Directory of organisations and institutions






Integration Centres Centres supporting foreigner integration (Integration Centres) –
coordinate integration activities in the region and provide support to foreigners and
the majority population, including public administration authorities.
Local Authorities Overview of regional authorities and professional chambers whose
activities may impact the lives of foreigners in the CR.
International Organisations International organisations active in the areas
of immigration and integration of foreigners.
Non-governmental non-profit organisations (NGO) The following non-governmental
non-profit organisations are active in the areas of immigration and integration of
foreigners.
Arcidiecézní charita Praha-Středisko Migrace
Centrum multikulturního vzdělávání, o.s.
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Český červený kříž
Český helsinský výbor
Člověk v tísni, o.p.s.
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Diecézní charita Brno - Oddělení migrace
Diecézní charita České Budějovice – Poradna pro cizince a migranty
Diecézní charita Litoměřice – poradna pro uprchlíky a migranty
Diecézní charita Plzeň – Poradna pro cizince a uprchlíky
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Evropská kontaktní skupina (EKS)
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Praha 14
GLE s.r.o.
Charita Česká republika
In Báze, o.s.
In IUSTITIA, o.p.s.
Info-Dráček
Klub Hanoi, o.s.
La Strada
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Lačhe Čhave
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
MOST PRO o. p. s.
Mozaika – multikulturní centrum, zřizovatel Žebřík, z.s.
Multikulturní centrum Praha
NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti
Občanská poradna Jihlava
Občanské sdružení Sedm paprsků
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Poradna pro integraci (PPI)
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPO)
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
Slovo 21
Žebřík, o.s.





Scientific and Research Institutions Scientific bodies researching immigration and the
integration of foreigners at universities, the Czech Academy of Sciences and other
institutions.
Ombudsman
Special Interest Associations Organisations supporting the coexistence of foreigners
and minorities with the majority population in the Czech Republic.
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Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI)
No. 2016-1-CZ01-KA202-024034
Strategické partnerství Erasmus+
Vstupní analýza
1) Základní statistiky a demografické ukazatele
K 31. 9. 2016 žilo v České republice 10 572 427 obyvatel.
Počet dětí ve věku 5 -15 let byl k 31. 12. 2015 celkem 1 164 705.
Věkové složení obyvatel České republiky ve věku 5- 15 let k 31. 12. 2015
Věk

Počet dětí

Věk

Počet dětí

5

119 845

11

98 393

6

121 579

12

94 559

7

123 099

13

93 682

8

118 524

14

91 812

9

108 910

15

91 183

10

103 119

Celkem

1 164 705

zdroj: ČSÚ, https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva
Ve školním roce 2015/2016 bylo v České republice celkem 5209 mateřských škol s celkem
15 848 třídami, které navštěvovalo 367 361 dětí, které vedlo je 30 864 učitelů. Dětí ve věku
5 a více let bylo v mateřských školách 130 899. V České republice se povinná školní docházka
zahajuje v 6 letech věku dítěte (resp. v následujícím školním roce po dosažení 6 let). U přibližně
pětiny dětí je však nástup povinné školní docházky z různých důvodů odložen a mateřské školy
tak navštěvují i děti 6 a někdy i 7 leté.
Základních škol bylo v České republice ve školním roce 2015/2016 celkem 4115. V těchto
školách bylo 44 091 školních tříd, které navštěvovalo celkem 880 251 žáků a učilo je 30 864
učitelů (bez ohledu na výši úvazku). Žáků starších 16ti let bylo v tomto školním roce 2 545.
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Celkové počty škol, tříd, dětí/žáků a učitelů ve školním roce 2015/2016
Počet škol
Počet tříd
Počet dětí/žáků
MŠ
5 209
15 848
367 361
ZŠ
4 115
44 091
880 251
Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Počet učitelů
30864
71109

2) Počty dětí jiné národnosti ve věku 5-15 let žijících v České republice
Mateřské školy ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo celkem 7214 dětí jiné než české
národnosti. Jedná se o 1,9 % z celkového počtu dětí. Přibližně třetina z nich tedy 2400 dětí
bylo starších 5 let. (Vycházíme z předpokladu, že bez ohledu na národnost dítěte,
je v předškolních třídách přibližně třetina z celkového počtu dětí navštěvujících mateřskou
školu). Dětí cizinců s trvalým pobytem bylo 93,7 %. V následujícím školním roce 2015/2016
navštěvovalo mateřské školy celkem 8 302 dětí jiné než české národnosti a odhadem 2 760
jich bylo starších 5 let. Nejčastěji jsou v obou po sobě následujících školních letech zastoupeny
děti vietnamské, ukrajinské, slovenské, ruské a mongolské národnosti. Tyto národnosti
tvořily 78 % z celkového počtu dětí/cizinců. Počet cizinců, kteří navštěvovali mateřskou školu
(nikoliv starších 5 let), se během následujícího školního roku zvýšil o 1088 dětí. Procentuální
zastoupení jednotlivých národností se výrazně nezměnilo. Přírůstek dětí ve školkách může být
na jedné straně důsledkem pozvolně se zvyšující migrace, ale zároveň se také jedná o děti,
které pouze dorostly do věku, kdy začínají navštěvovat školní zařízení, ale v České republice
už žijí se svými rodiči delší dobu. Data o do České republiky nově příchozích dětech
se nepodařilo dohledat.
Mateřské školy
Školní rok 2014/2015

Školní rok 2015/2016

Celkový počet cizinců

7 214

8 302

Ze zemí EU

2 110

2 481

Ostatní evropské státy

2 524

2 852

Ostatní země

2 580

2 969

1. Vietnam

1 859

2 172

2. Ukrajina

1 694

1 972

3. Slovensko

1 370

1 612

4. Rusko

485

526

5. Mongolsko

179

216

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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Základní školy ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo celkem 16 477 žáků jiné než české
národnosti. Jedná se podobně jako v případě školek o 1,9 % z celkového počtu dětí. Dětí
cizinců s trvalým pobytem bylo 81,8 %. V následujícím školním roce 2015/2016 navštěvovalo
základní školy celkem 18 281 žáků jiné, než české národnosti Nejčastěji jsou v obou po sobě
následujících školních letech zastoupeny děti ukrajinské (4 309 v roce 2014/15 a 4 716 v roce
2015/16), slovenské (3 775/4 112), vietnamské (3 220/3 626), ruské (1 321/1 377),
a bulharské (385/441) národnosti. Tyto národnosti tvořily 77 % (resp. 78 % v 2015/16)
z celkového počtu dětí/cizinců. Počet cizinců, kteří navštěvovali základní školu, se během
následujícího školního roku zvýšil o 1804 žáků. Procentuální zastoupení jednotlivých
národností se výrazně nezměnilo.
Základní školy
2014/2015

2015/2016

Celkový počet cizinců

16 477

18 281

Ze zemí EU

5 334

5 865

Ostatní evropské státy

6 256

7 027

Ostatní země

4 887

5 389

1. Ukrajina

4 039

4 716

2. Slovensko

3 775

4 112

3. Vietnam

3 220

3 626

4. Rusko

1 321

1 377

385

441

5. Bulharsko

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele:
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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3) Vzdělávání dětí cizinců
a. Systém vzdělávání
Právo na vzdělání zaručuje všem dětem Úmluva o právech dítěte a zároveň také Školský
zákon. Výjimkou nejsou ani cizí státní příslušníci. Od novelizace z roku 2008 nemají základní
školy při přijímání dětí cizinců právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší
republiky. Přístup ke vzdělání musí být tedy rovný a nikdo nesmí být diskriminován kvůli rase,
etnickému původu, jazyku, náboženství ani politickému přesvědčení. Děti cizinců mají tedy
stejná práva, ale zároveň i povinnosti jako děti občanů ČR.
Podle § 20 školského zákona jsou cizinci v podstatě rozděleni do dvou kategorií a podle toho
se odvíjí jejich vzdělávací možnosti, a to na:
a) občany jiného členského státu Evropské unie, kteří mají přístup ke vzdělání a ke školským
službách za stejných podmínek jako občané ČR. Po vstupu ČR do EU byly v rámci zlepšení
podmínek mobility mezi jednotlivými členskými státy zřízeny pro tyto děti třídy pro jazykovou
přípravu.
b) cizince z tzv. třetích zemí, kteří mají přístup k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání
při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky
bez ohledu na legitimitu pobytu (což neplatí v případě středoškolského a vysokoškolského
studia). Nemají ovšem nárok na bezplatné kurzy češtiny.
Zvláštní skupinu cizinců ze třetích zemí tvoří děti azylantů, osob požívající doplňkové ochrany
a účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany. Tyto děti mají nárok na bezplatnou základní
jazykovou přípravu, která se realizuje ve „vyrovnávacích třídách“. Navíc azylanti a žadatelé
o mezinárodní ochranu patří dle paragrafu 16 školského zákona mezi žáky se SVP se sociálním
znevýhodněním, proto mají školy možnost požádat krajský úřad o zřízení pozice asistenta
pedagoga jako vyrovnávacího opatření jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Počet dětí
azylantů byl ve školním roce 2015/2016 v mateřských školách 54, v základních školách 100
a v přípravných třídách základních škol 89.
Školský zákon říká, že k předškolnímu vzdělávání a školským službám (tj. např. školní družině)
mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup
za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění
k pobytu nad 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České
republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli
o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.
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Výuka jazyka
Odlišný mateřský jazyk je vedle kulturní odlišnosti a omezeného přístupu k informacím
hlavním specifikem, se kterým je třeba pracovat při výuce dětí cizinců. Je třeba si uvědomit,
že vzdělávací předpoklady a možnosti jsou u těchto žáků stejné jako u ostatních dětí, najdete
mezi nimi širokou škálu žáků od mimořádně nadaných po žáky se speciálními potřebami.
Základním principem jejich vzdělávání je tedy postupné a systematické odstranění jejich
jazykové bariéry.
Do českých škol chodí přibližně 2 % žáků, pro které je čeština cizím jazykem. Většina z nich
přichází do školy s malou nebo žádnou znalostí češtiny. Tito žáci mohou pocházet z velice
rozdílných poměrů, a to od rodin pracovních migrantů z východní Evropy, přes zaměstnance
nadnárodních forem až po rodiny perzekuované v zemi svého původu. Čím dál obvyklejší je ale
i tzv. druhá generace cizinců, kteří se v ČR již narodili a jazyk ovládají bez problémů. Ať je pozadí
jejich migrace do ČR jakékoliv, většina z nich se setkává s obvyklým a charakteristickým
problémem, kterým je naučit se česky a zároveň zvládat učivo z běžných předmětů, které
si musí osvojovat právě v češtině. V současné době stále neexistuje žádný oficiální školní
předmět "čeština jako cizí jazyk", ze kterého by bylo zřejmé, jak děti cizince učit, co je učit
a zároveň, jak a za co je hodnotit.
Jak již bylo, uvedeno možnosti pro osvojování si češtiny se liší. Pro občany EU byly po vstupu
České republiky do EU zřízeny třídy pro jazykovou přípravu. Celková délka jazykové přípravy
je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 po sobě jdoucích měsíců. Tyto školy určuje
krajský úřad a ředitel školy je povinen informovat rodiče žáků-cizinců do jednoho týdne
po přijetí do školy o možnosti docházky do těchto tříd, způsobu zařazování žáka a místech
zařízení tříd. Navíc mají občané EU na žádost zákonných zástupců nárok na výuku svého
mateřského jazyka.
Občany tzv. třetích zemí má povinnost informovat ředitel o možnostech, právech
a povinnostech. Zákon ovšem neumožňuje ovšem těmto žákům žádnou jazykovou přípravu,
proto je integrace a výuka češtiny na samotné škole a rodičích. Na tento nedostatek reaguje
MŠMT ve vypisovaných programech.
V případě specifické podkategorie azylantů a žadatelů o azyl zabezpečují školy i jejich
jazykovou přípravu. Postupují podle příslušného Metodického pokynu ke školní docházce
žadatelů o azyl. Pro děti je možné zřizovat „vyrovnávací třídy.“
Při hodnocení těchto žáků se dle školského zákona dosažená úroveň znalosti českého jazyka
považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka a k níž je třeba přihlížet. Zvláštní
pravidla platí i při hodnocení předmětu Český jazyk a literatura. Platí, že na konci 1. pololetí
nemusí být žák hodnocen na vysvědčení, a to ani v náhradním termínu. Pokud by ale žák nebyl
hodnocen na vysvědčení na konci 2. pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat ročník.
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Občané Slovenské republiky mají právo při plnění studijních povinností používat, mimo
předmět "Český jazyk a literatura", slovenský jazyk.
Častým a doporučovaným řešením, jak předcházet problémům s výukou češtiny i dalších
předmětů je vypracování individuálního vzdělávacího plánu, kde se vychází z konkrétní
situace žáka a stanovují se reálné cíle, jejichž dosažení lze posléze hodnotit. Alternativou je
i slovní hodnocení žáka.
Od září 2016 začala platit novela školského zákona, v němž se výrazně změnil §16 - Podpora
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově se děti a žáci
definují z hlediska potřebnosti podpory. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími
potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským
zařízením“. Mezi tyto žáky patří i děti a žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné
znalosti vyučovacího jazyka. Podpůrná opatření spočívají v:
• a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
• b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb,
včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení
délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
• c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
• d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,
(…)
• e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími
programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
• f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
• g) využití asistenta pedagoga,
• h) využití dalšího pedagogického pracovníka, (…)
• i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky
upravených.
Proces integrace dítěte do nového prostředí je velmi komplexní proces a měli by na něm
spolupracovat všichni zúčastnění. Ředitel školy by měl vhodnou formou informovat
o povinnostech a možnostech vzdělávání rodiče dítěte, třídní učitel by měl mimo jiné
podporovat vytvoření vhodného klimatu ve třídě, kam žák přichází a ostatní vyučující by měli
aktivně podporovat žáka/cizince také v získávání slovní zásoby ze svého předmětu.
Zanedbávána by neměla být i role rodiče případně zákonného zástupce nezletilého cizince,
který má explicitně danou povinnost pečovat o to, aby dítě plnilo školní docházku.
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b. Podpora pedagogů vzdělávajícím děti cizinců
Stát
Ačkoliv je integrace cizinců procesem komplexním a na nejvyšší úrovni spadá do kompetence
hned několika ministerstev (především ministerstva vnitra a ministerstva práce a sociálních
věcí), v souvislosti s problematikou vzdělávání cizinců se zaměříme zejména na možnosti
podpory ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
MŠMT se problematikou vzdělávání cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR
průběžně systematicky zabývá od roku 2000.
Vzdělávání žáků-cizinců probíhá v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
MŠMT každoročně vypisuje několik programů na podporu vzdělávání a integrace žáků-cizinců
a pedagogů a dalších osob, které s nimi pracují. Pro rok 2017 to byly zejména následující:
Předmětný rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách v sobě zahrnuje
3 moduly dříve samostatně vyhlašovaných rozvojových programů: Bezplatná výuka
přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí, Zajištění podmínek vzdělávání
nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany na území ČR a dětí, žáků cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců a Zajištění
bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie.
Druhým dotačním program je Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR 2017. Cílem
tohoto programu je umožnit lepší integraci dětí a žáků – cizinců prostřednictvím projektů
podporujících zejména mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti, žáky-cizince z třetích zemí,
přispívajících k lepší efektivitě vzdělávání v oblasti českého jazyka (ne však na přímou výuku
českého jazyka v základních a mateřských školách) prostřednictvím nových výukových
materiálů, k odstraňování kulturních bariér nebo ke zvyšování sociokulturních kompetencí
pedagogických pracovníků.
Jednotlivé školy mohou také využít pro zintenzivnění práci s žáky-cizinci služeb asistenta
pedagoga. Využít tuto službu školám umožňuje vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, tj. pro děti a žáky s nedostatečnou znalostí
vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, neboť v domácím prostředí užívají
odlišný jazyk nebo specifickou formu vyučovacího jazyka (jazykové znevýhodnění). Podporu
financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociokulturním znevýhodněním
umožňuje MŠMT školám získáním dotace z Rozvojového programu na podporu financování
asistentů pedagoga, který je vyhlašován každoročně MŠMT.
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Další podpora financování pedagogů pracujících se žáky-cizinci bylo možné z Rozvojového
programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků
se znevýhodněním. Účelem tohoto rozvojového programu bylo navýšit prostředky určené na
posílení úrovně nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických
pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním.
V současné době je problematika podpory činností v oblasti inkluzivního vzdělávání jednou
z priorit pro OP VVV.
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci
s dětmi-cizinci a žáky cizinci ve školách zahájil činnost nového webu http://cizinci.nidv.cz.
Nový webový portál nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV
pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje.
Krajské úřady
Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy zajišťují
jednak bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého
jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků a podle možností ve spolupráci se zeměmi
původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole. V kompetenci krajských úřadů je rovněž
i příprava pedagogických pracovníků, kteří budou vzdělávat tyto děti.
Neziskové organizace
Důležitou roli v úspěšném procesu inkluze žáka-cizince mohou sehrát také nestátní neziskové
organizace, které působí v oblasti migrace a integrace cizinců. (podrobný seznam lze dohledat
na http://cizinci.cz/cs/1934-adresar-organizaci-a-instituci). Tyto organizace mohou podpořit
činnost pedagogů v této oblasti pomocí vzdělávacích seminářů a kurzů, podílí na přípravě
a tvorbě a zprostředkování metodických a výukových materiálů, provozují webové portály
(např. www.inkluzivniskola.cz), poskytují poradenství, metodickou podporu a asistenci přímo
ve školách. Mohou tak podpořit činnost metodika prevence sociálně patologických jevů, který
je ve škole za integraci cizinců zodpovědný. Samotným rodinám migrantů mohou pomoci
se zprostředkovat služby tlumočníka, právní a sociální poradenství nebo jazykové kurzy.
Odkazy
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-procizince.aspx
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

www.inkluzivnivzdelavani.cz
http://www.migraceonline.cz

http://www.domavcr.cz
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http://www.soze.cz
http://www.cizinci.cz
http://cizinci.nidv.cz

www.integracnicentra.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-nauzemi-cr-pro-krajske-urady
Metodiky: http://cizinci.nidv.cz/metodiky/
Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji:
http://www.deticizincu.cz/userfiles/files/Lektori_Prirucka_OK.pdf
Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách
Začleňování žáků- cizinců do českých škol, http://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/11085/zaclenovani_zaku_cizincu_do_ceskych_skol.pdf
Adresář organizací a institucí
 Integrační centra Centra na podporu integrace cizinců (Integrační centra) - střediska
integračních aktivit v regionu zajišťující poskytování podpory jak cizincům,
tak majoritě, včetně orgánů veřejné správy.
 Samospráva Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít
vliv na život cizinců v ČR.
 Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace
a integrace cizinců.
 Nestátní neziskové organizace (NNO) Následující nestátní neziskové organizace
působní v oblasti migrace a integrace cizinců.
Arcidiecézní charita Praha-Středisko Migrace
Centrum multikulturního vzdělávání, o.s.
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Český červený kříž
Český helsinský výbor
Člověk v tísni, o.p.s.
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Diecézní charita Brno - Oddělení migrace
Diecézní charita České Budějovice - Poradna pro cizince a migranty
Diecézní charita Litoměřice - poradna pro uprchlíky a migranty
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Diecézní charita Plzeň - Poradna pro cizince a uprchlíky
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Evropská kontaktní skupina (EKS)
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Praha 14
GLE s.r.o.
Charita Česká republika
In Báze, o.s.
In IUSTITIA, o.p.s.
Info-Dráček
Klub Hanoi, o.s.
La Strada
Lačhe Čhave
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
MOST PRO o. p. s.
Mozaika - multikulturní centrum, zřizovatel Žebřík, z.s.
Multikulturní centrum Praha
NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Občanská poradna Jihlava
Občanské sdružení Sedm paprsků
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Poradna pro integraci (PPI)
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPO)
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
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Vědecká a výzkumná pracoviště Pracoviště zaměřená na výzkum migrace a integrace
cizinců na půdě univerzit, Akademie věd ČR a dalších vědeckých institucí.
Veřejný ochránce práv
Zájmová sdružení Organizace podporující vzájemné soužití a život cizinců a menšin
v ČR.
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