Informaţii pentru părinţii elevilor care au dreptul la sprijin lingvistic conform
art. 20 din Legea Învăţământului, care vor fi pregătiţi într-o altă şcoală decât
cea de care aparţin
Un elev străin care intră pentru prima dată în învăţământul primar din Republica Cehă sau care
frecventează învăţământul obligatoriu la o şcoală din Republica Cehă de cel mult 24 de luni are
dreptul la pregătire gratuită pentru încadrarea în învăţământul primar, care include predarea limbii
cehe adaptată nevoilor elevilor străini (denumită în continuare „pregătire lingvistică“).
În fiecare regiune, autoritatea regională desemnează cel puţin o şcoală care asigură pregătire
lingvistică cu prezenţa fizică la cursuri (personal) sau la distanţă (online).
Lista şcolilor desemnate de autoritatea regională poate fi găsită pe paginile de
web:…………………………..
(lista conţine, de asemenea, informaţii privind şcolile care asigură pregătire lingvistică la distanţă
(online).
Pentru încadrarea în grupul pentru pregătire lingvistică, reprezentantul legal trebuie să completeze
cererea de încadrare a elevului în acest grup.
Formularul cererii:
•
•

îl obţine la şcoală:…………………………………………………………………………………………
sau îl găseşte pe adresa:……………………………………………………………………………

Parte integrantă a cererii constituie informaţia dacă elevul va participa la pregătirea lingvistică fizic
(personal) sau la distanţă (online).
Dacă elevul va participa fizic la pregătirea lingvistică la şcoală desemnată, reprezentantul legal îi va
asigura transportul la şcoala în cauză.
Pregătirea lingvistică include 100 până la 200 de ore. Nivelul de sprijin (câte ore de limba cehă se vor
absolvi) va fi stabilit pentru fiecare elev în parte de către directorul şcolii în care elevul va participa la
pregătirea lingvistică (şcoala desemnată), în funcţie de verificarea introductivă a cunoştinţelor
(printr-un test).
Directorul şcolii desemnate va încadra elevul în grupul pentru pregătire lingvistică în termen de cel
mult 30 de zile de la depunerea cererii.
Pregătirea lingvistică are loc în timpul orelor de predare. Elevul este scutit în mod automat de la orele
care se suprapun cu pregătirea lingvistică.
Dacă elevul va participa la pregătirea lingvistică la distanţă (online), şcoala de care aparţine (în care
elevul frecventează învăţământul obligatoriu) îi va asigura la şcoală accesul la tehnologia informaţiei
pentru participarea la pregătirea lingvistică la distanţă şi pentru supraveghere.
Şcoala în care elevul frecventează învăţământul obligatoriu şi şcoala desemnată cooperează între ele
şi îşi furnizează reciproc informaţii despre elev, despre cursul şi rezultatele pregătirii lingvistice a
elevului.
__________________________________________________________________________________
Pentru a vă putea încadra copilul în grupul pentru pregătirea lingvistică, acesta trebuie să susţină un
test introductiv de verificare a cunoştinţelor sale de limbă cehă, care va avea loc la şcoală, la adresa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La data de:…………………….., la ora …………………………………………….
Vă rugăm ca, împreună cu ……………………………………………..............(numele elevei/elevului), să vă
prezentaţi la şcoala menţionată mai sus.
Pe baza verificării introductive a cunoştinţelor de limba cehă, se va stabili dreptul la numărul de ore
de predare a limbii cehe şi va avea loc încadrarea în grupul pentru pregătirea lingvistică.
Programul de pregătire lingvistică şi realizarea acesteia vor fi stabilite de comun acord cu
reprezentantul legal, şcoala de care aparţine copilul şi şcoala desemnată în care va avea loc
pregătirea lingvistică.
În caz de orice neclarităţi, vă rugăm să vă adresaţi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(numele persoanei desemnate, contact - tel., email, orele de consultaţie)

