
 

 

Informacja dla rodziców uczniów uprawnionych do skorzystania ze wsparcia 

językowego na podstawie § 20 ustawy szkolnej, którzy korzystać z niego będą 

w szkole innej niż ta, do której dany uczeń uczęszcza 

Uczeń-cudzoziemiec, który dopiero rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w Republice Czeskiej 

lub który wypełnia obowiązek szkolny na terytorium Republiki Czeskiej nie dłużej niż przez 24 

miesiące, ma prawo do bezpłatnych zajęć przygotowawczych, mających na celu włączenie go do 

systemu oświaty z zakresu programu szkoły podstawowej, które obejmują naukę języka czeskiego 

dostosowaną do potrzeb uczniów-cudzoziemców (dalej tylko „przygotowanie językowe”). 

W każdym regionie urząd krajowy1 wyznacza co najmniej jedną szkołę, która prowadzić będzie zajęcia 

z zakresu przygotowania językowego w formie stacjonarnej lub zdalnej (z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość).  

Listę szkół wyznaczonych przez kraj2 znaleźć można pod adresem:…………………………..  

(lista zawiera również informację o tym, które szkoły prowadzą zajęcia z zakresu przygotowania 

językowego w formie zdalnej (na odległość)). 

W celu umieszczenia dziecka w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć z zakresu przygotowania 

językowego przedstawiciel ustawowy wypełnić musi wniosek o włączenie ucznia do tejże grupy. 

Formularz wniosku: 

• otrzyma on w szkole:…………………………………………………………………………………………  

• lub znajdzie pod adresem:…………………………………………………………………………… 

Częścią składową wniosku jest informacja, czy uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z przygotowania 

językowego w formie stacjonarnej, czy zdalnej (na odległość). 

Jeżeli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z zakresu przygotowania językowego w wyznaczonej 

szkole w formie stacjonarnej, za jego dostarczenie do tejże szkoły odpowiada jego przedstawiciel 

ustawowy. 

Wymiar godzin zajęć z przygotowania językowego wynosi od 100 do 200 godzin. Zakres wsparcia dla 

każdego ucznia (jaka liczba godzin nauki języka czeskiego danemu uczniowi przysługuje) określa 

dyrektor szkoły, w której uczeń uczestniczył będzie w zajęciach z przygotowania językowego 

(wyznaczonej szkoły) na podstawie wstępnej weryfikacji wiedzy (testu). 

Dyrektor wyznaczonej szkoły umieści ucznia w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć z zakresu 

przygotowania językowego nie później niż 30 dni od złożenia wniosku. 

Przygotowanie językowe odbywa się w godzinach nauki szkolnej. Uczeń jest automatycznie zwalniany 

z lekcji, które pokrywają się z zajęciami z przygotowania językowego. 

Jeśli uczeń uczestniczył będzie w zajęciach z zakresu przygotowania językowego w formie zdalnej (na 

odległość), szkoła, do której dany uczeń uczęszcza (gdzie jest on zapisany i w której wypełnia 

obowiązek szkolny) zapewni mu dostęp do technologii informatycznych celem udziału w 

przygotowaniu językowym w formie zdalnej, jak również stosowny nadzór. 

                                                           
1 odpowiednik „urzędu wojewódzkiego" w Polsce – przyp. tłum. 
2 odpowiednik polskiego „województwa” – przyp. tłum. 



 

 

Szkoła, do której uczeń uczęszcza (gdzie jest on zapisany i w której wypełnia on obowiązek szkolny), 

oraz wyznaczona szkoła współpracują ze sobą i przekazują sobie wzajemnie informacje o uczniu, 

przebiegu i wynikach przygotowania językowego ucznia. 

__________________________________________________________________________________ 

Aby Twoje dziecko mogło zostać umieszczone w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć z zakresu 

przygotowania językowego, musi ono przejść wstępną weryfikację znajomości języka czeskiego, które 

odbędzie się w szkole pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

w dniu:…………………….., o godz. …………………………………………… 

Prosimy o udanie się wraz z …………………………………………….............. (imię uczennicy/ucznia) do wyżej 

wymienionej szkoły. 

Na podstawie wstępnej weryfikacji znajomości języka czeskiego ustalone zostanie prawo do 

określonej liczby godzin nauki języka czeskiego i nastąpi przydzielenie do odpowiedniej grupy 

przygotowania językowego.  

Harmonogram zajęć z zakresu przygotowania językowego i jego realizacja zostaną uzgodnione 

pomiędzy przedstawicielem ustawowym, szkołą, do której uczeń uczęszcza, oraz wyznaczoną szkołą, 

w której się odbędą się zajęcia z przygotowania językowego. 

W razie niejasności prosimy o kontakt z:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej, dane kontaktowe – telefon, e-mail, godziny konsultacji)   

 

 

 


