
 

Dobrý den, je myšleno na financování 
výukových materiálů/učebnic do výuky ČDJ? 

Financování učebnic je v rámci ONIV školy, 
které jsou poskytnuty na žáky. Z rezervy KÚ 
financují pouze personální zajištění (prac. 
smlouvu nebo dohodu) 

Dobrý den, "Výuku ve skupině pro jazykovou 
přípravu zajišťuje kvalifikovaný pedagog. ..." kdo 
je pro tyto účely kvalifikovaným pedagogem? 
Použijeme pro tyto účely zákon o 
pedagogických pracovnících.? Děkuji za opověď 
Jitka Maulová 

Nejde o povinnost vyplývající z právních 
předpisů, jde jen o doporučení, jak vyplývá z 
metodiky. Platí tedy běžné požadavky podle § 9 
zákona o pedagogických pracovnících (učitel 
střední školy). 

Dobrý den, pokud u nás na škole centrum pro 
integraci vede kurzy ČJ pro cizince z UA, stačí 
těmto dětem nabídnout tyto kurzy? 

Předpokládám, že tyto kurzy nejsou jazykovou 
přípravou podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. V tom 
případě nestačí. Je třeba jim nabídnout 
jazykovou přípravu podle vyhlášky č. 13/2005 
Sb. 

Může mít skupina i jednoho žáka? První případ, kdy je to možné, je ten, že při 
stanovování určených škol bude jeden cizinec v 
celém kraji. Druhou možností, kdy to je možné 
je případ, že ze skupiny v průběhu školního roku 
většina žáků odejde a zůstane tam pouze jeden 
žák. 

Dobrý den, v manuálu je uvedeno, že se jedná o 
distanční synchronní vzdělávání, je vhodná 
online výuka. Můžou být tedy některé kurzy 
pouze online pro dojíždějící žáky? 

Fakticky mohou kurzy probíhat pouze online. Na 
rozdíl od základních škol se však v případě 
středních škol žák hlásí pouze do skupiny, 
nikoliv do určité "formy vzdělávání", tedy žák 
má vždy možnost přijít osobně na hodinu, resp. 
vybrat si, zda se hodiny zúčastní osobně, nebo 
distančně. Není povinnost, aby na hodině vždy 
byl některý žák osobně přítomen. 

Dobrý den, jsme Střední škola průmyslová, 
technická a automobilní v Jihlavě a jsem 
určenou školou pro Kraj Vysočina. Hlásí se nám 
žáci z celého kraje (obory: zdravotní sestra, 
sportovní management, kuchař-číšník, 
zdravotnické lyceum, fotograf atd.) Naši žáci 
jsou oborů strojní nebo elektro, jak máme v 
rámci jedné skupiny zvládnou slovní zásobu z 
tolika oborů, přičemž ještě předpokládáme, že 
někteří žáci budou docházet přímo do školy a 
někteří se budou připojovat online? 

Vyhláška počítá se spoluprací žákovy 
"kmenové" školy, tedy předpokládám, že vám 
pomohou s odbornou terminologií svých oborů 
vzdělání, které na své škole nemáte. 

Dobrý den, nejde spíše o to naučit studenty z 
Ukrajiny primárně základům českého jazyka? 
Mnoho z nich nerozumí ani základní 
komunikaci. Odborná slovní zásoba je až další 
level. My jim tu slovní zásobu rádi předáme, 
pokud je někdo naučí základům českého jazyka. 
Na to opravdu kapacity nemáme. Bez ohledu na 
možné finanční ohodnocení. 

Žák bez základů českého jazyka nemá být přijat 
na střední školu. Podle § 20 odst. 4 věty druhé 
školského zákona je škola povinna ověřit 
rozhovorem znalost českého jazyka v rozsahu 
nezbytném pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání. I proto má jazyková příprava 
zahrnovat odbornou terminologii. 



Tomu rozumím. Ale to by pak děti z Ukrajiny 
nemohly studovat vůbec - a to mám na mysli 
jen učební obory. 

Lex Ukrajina nestanovil z tohoto pravidla 
žádnou výjimku. Zároveň platí, že vzdělávání na 
středních školách není povinné. Obzvláště u 
učebních oborů je o to důležitější, aby žák 
základní znalost českého jazyka měl, z důvodu 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Vyšší náročnost práce by měl ředitel školy 
zohlednit v rámci nenárokových složek platu. 
Případně je možné se obrátit na krajský úřad s 
podnětem ke stanovení více určených škol. 

Bude i jiná jazyková variace např. mongolská či 
vietnamská? 

Překlady k dispozici na: 
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-
preklady/preklady-ss/ 
 Pod dohodě bezplatně zajistí NPI ČR 

Dobrý den, může doučování vést student VŠ 
oboru český jazyk, který už má bakalářské 
zkoušky a studuje magisterský stupeň? 

Pokud nemá splněn požadavek odborné 
kvalifikace podle § 9 zákona o pedagogických 
pracovnících, pak za využití výjimky podle § 22 
odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících. 

Hezký den, může se přihlásit škola jako 
dobrovolně "určená", i když není zřizována 
krajem? Děkuji. 

Pokud je zřízená obcí nebo svazkem obcí, může 
být také určená. Školy jiných zřizovatelů (např. 
soukromé) nemohou být určené. Určenou 
školou může být pouze škola zřízená krajem, 
Magistrátem hl. m. Prahy, svazkem obcí, nikoliv 
však soukromá škola. 

Jsme střední škola s odborným zaměřením. 
Podle metodiky si žák volí určenou školu dle 
rozvrhu a dle dopravní dostupnosti a škola by 
měla vyhovět. Jak má postupovat škola, která 
nemá prostorové ani personální kapacity 
k zajištění výuky? 
Ani finanční motivace nevede k ochotě PP tuto 
výuku zajistit zejména proto, že by výuka 
musela probíhat buď hodně brzy ráno nebo 
pozdě odpoledne. Děkuji za radu 
 

Krajský úřad primárně určuje takové školy, 
které mají podmínky pro jazykovou přípravu 
vyhovující/odpovídající. Jinou školu by krajský 
úřad určil neměl. 

Děkuji, případné problémy máme řešit 
s krajem? 

§ 6b odst. 5: Ředitel určené školy nemusí 
zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu žáka 
jiné školy, pokud zařazení neumožňují 
prostorové podmínky školy. Pokud nelze žáka 
zařadit podle věty první, ředitel určené školy 
bezodkladně informuje krajský úřad, který 
zajistí jazykovou přípravu žáka v jiné škole. 

Dobrý den, předpokládá se, že dotčený žák 
studující SŠ ukončí studium maturitní 
zkouškou? Budou upraveny podmínky konání 
zkoušky z ČJL? Děkuji 

Platí běžný postup podle § 20 odst. 4 školského 
zákona. Absolvování/neabsolvování jazykové 
přípravy na to nemá vliv. Obecně se na cizince 
vztahuje § 20 školského zákona. Nad rámec § 20 
umožňuje zákon Lex Ukrajina pro ukončování 
vzdělávání stanovit speciální pravidla pro žáky s 
dočasnou ochranou. MŠMT k tomuto vydalo 
OOP, https://www.msmt.cz/file/58798/ 

https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ss/
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ss/


.  Cizinci, kteří mají dočasnou ochranu budou 
mít stejné úlevy jako cizinci, kteří se 4 roky 
z posledních 8 vzdělávali mimo ČR. Budou moc 
mít slovník spisovné češtiny, překladový slovník, 
budou moci napsat menší počet slov v písemné 
práci a budou moci mít kratší seznam četby. 

A kdo hodnotí, jestli dosáhli úrovně B1? Úroveň B1 je jen orientační 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud žák 
chybí např. z důvodu akce OV, dostane 
materiály a výklad předem, vykazuji ho poté 
jako přítomného na vyučování nebo ne? Děkuji 
Kuderová 

Jako přítomného žáka ho vykazujete pouze 
tehdy, kdy byl skutečně výuce přítomen 
(obdobně, jako žáky při běžné výuce). 

Jak má škola určená postupovat, pokud nemůže 
pedagogicky výuku zajistit? 

Taková situace nemůže nastat. Vyhláška zná 
pouze postup u nedostatečných prostorových 
podmínek. Právní předpisy znají nástroje, jak 
toto personálně zajistit (přespočetné hodiny, 
práce přesčas) 

Dle zákoníku práce nemusí učitelé přijmout 
navýšeni úvazku, tedy reálně je zde moznost, ze 
nebude možné personálně zajistit. 

Právní předpisy znají i nástroje, u kterých není 
nutný souhlas pedagogického pracovníka. Podle 
§ 23 odst. 4 zákona o pedagogických 
pracovnících ředitel školy může nařídit 4 
přespočetné hodiny bez souhlasu 
pedagogického pracovníka. Podle § 93 odst. 2 
zákoníku práce nařizuje práci přesčas 
zaměstnavatel, tedy bez souhlasu 
pedagogického pracovníka. 

Pěkný den. Pokud je škola jako určená, 
předpokládá se rozběhnutí 1 skupiny 5-15 žáků, 
nebo kolika? (kvůli personálním možnostem) 
Děkuji. 

Pokud je škola určená a není jediná v kraji, pak 
platí limit 5-15, při 16. žákovi vzniká druhá 
skupina. Pokud je škola určená a je jediná v 
kraji, pak platí limit 1-15, při 16. žákovi vzniká 
druhá skupina. 

To je jasné. Zeptám se jinak – je někde 
definováno, kolik má otevřít určená škola 
skupin? Zda např. 1 určená škola = 1 skupina, 
nebo více, nebo je to na dohodě se 
zřizovatelem? Děkuji. 

Podle počtu přihlášek. Dokud máte prostorové 
podmínky (pokud jde o žáky jiných škol), 
otevíráte další skupiny. Další skupinu v určené 
škole lze otevřít, až jestliže je v jedné skupině v 
konkrétní škole 16 žáků a více. 

Dobrý den, kde je uvedeno, že tato novela 
vyhlášky 13 platí pouze 1 rok? 

Čl. I bod 2 vyhlášky č. 250/2022 
Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-250 

Pokud to dobře chápu, tak pokud nejsme 
určená škola, tak žáky pouze informuji o této 
možnosti. Pomůžu jim s přihláškou na vybranou 
určenou školu a pokud této možnosti nevyužijí, 
tak mě to dále nemusí zajímat. Pokud využijí, 
tak poskytnu součinnost a budu je uvolňovat na 
výuku. Dále je však mohu zapojit do aktivit ze 
šablon anebo do aktivit neziskových organizací 
přímo v místě studia. 

Pokud to dobře chápu, tak pokud nejsme 
určená škola, tak žáky pouze informuji o této 
možnosti. ANO, DO JEDNOHO TÝDNE OD 
PŘIJETÍ. Pomůžu jim s přihláškou na vybranou 
určenou školu a pokud této možnosti nevyužijí, 
tak mě to dále nemusí zajímat. ANO. Pokud 
využijí, tak poskytnu součinnost a budu je 
uvolňovat na výuku. ANO. Dále je však mohu 
zapojit do aktivit ze šablon anebo do aktivit 
neziskových organizací přímo v místě studia.  

Dobrý den, kdo kontroluje doklady, které 
dokládají, že se v posledních 8 letech vzdělával 

Prohlášení, že se žák vzdělává v ČR nejdéle 12 
měsíců, je součástí přihlášky. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-250


4 roky mimo území ČR a má tak nárok na 
uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky? 

Ještě prosím dotaz pro upřesnění: V letošním 
školním roce mají žáci – cizinci nárok na 
bezplatnou jazykovou přípravu na SŠ. Chápeme 
to správně, že příští školní rok NÁROK na 
jazykovou přípravu mít už nebudou? 

Vyhláška zatím platí na školní rok 2022/2023. 
MŠMT bude situaci průběžně vyhodnocovat a 
bude včas informovat. 

Jak svůj "nárok" vyčerpají žáci, kteří požádají o 
bezplatnou jazykovou přípravu v březnu? 

Vyhláška zatím platí na školní rok 2022/2023. 
MŠMT bude situaci průběžně vyhodnocovat a 
bude včas informovat. 

Dotaz k distanční synchronní výuce – rozumím 
tomu správně, že učitel je např. připojený z 
domu a žáci se také připojí ze svých bydlišť? 
Nebo musí učitel vždy učit ze školy? 

Pokud se všichni žáci na danou hodinu připojí 
online, je možné, aby učitel tuto hodinu učil z 
domova, v rámci home office na základě 
dohody se zaměstnavatelem podle § 317 
zákoníku práce. Nemůže však učitel znemožnit 
osobní účast žáka, viz podobný výše 
odpovězený dotaz. 

Dobrý den, ještě mám jeden dotaz, je potřeba 
zadat doučování do elektronické třídní knihy, 
nebo je to možné vést i samostatně v tabulce? 

Způsob evidence vzdělávání je na konkrétní 
škole. 

 


