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Motto Motto šškoly a koly a šškolnkolníího ho 
vzdvzděělláávacvacíího programuho programu

„„Moje Moje šškolakola““

ŠŠkola nenkola neníí jenom mjenom míísto, sto, 
kde zkde zíískskáávvááme vme věědomosti, domosti, 
dovednosti a utvdovednosti a utváářřííme si vlastnme si vlastníí
postoje a hodnoty pro npostoje a hodnoty pro nášáš osobnosobníí
žživot, ivot, 
šškola je mkola je míístem, kde si tvostem, kde si tvořřííme svoje me svoje 
"j"jáá".".



VzdVzděělláávacvacíí priority priority šškolykoly

poskytovat kvalitnposkytovat kvalitníí vzdvzděělláánníí
s cs cíílem vybavit lem vybavit žžááky ky 
dovednostmi v rdovednostmi v ráámci mci 
specifických mospecifických možžnostnostíí
kakažžddéého jedince bez rozdho jedince bez rozdíílu lu 
ppůůvodu a rasy vodu a rasy 



Profil a zamProfil a zaměřěřeneníí šškolykoly
InkluzivnInkluzivníí šškolakola
KomunitnKomunitníí šškolakola
ŠŠkola podporujkola podporujííccíí zdravzdravíí
ŠŠkola podporujkola podporujííccíí mezinmezináárodnrodníí spoluprspolupráácici
ŠŠkola podporujkola podporujííccíí talentytalenty
ŠŠkola podporujkola podporujííccíí žžááky se SVP (zdravotnky se SVP (zdravotněě
postipostižženenéé, zdravotn, zdravotněě znevýhodnznevýhodněěnnéé, , 
socisociáálnlněě znevýhodnznevýhodněěnnéé a cizince)a cizince)



Cizinci na naCizinci na našíší šškolekole

VietnamciVietnamci
ČČííňňananéé
ItalovItalovéé
SlovSlováácici
MongolovMongolovéé
UkrajinciUkrajinci
KolumbijciKolumbijci
KazachovKazachovéé



Výuka Výuka ččeskeskéého jazyka jako cizho jazyka jako cizíího ho 
jazykajazyka

PodmPodmíínky:nky:
akreditace Kakreditace KÚÚ pro výuku pro výuku ččeskeskéého jazyka ho jazyka 
(EU)(EU)
nadnadššený pedagog s kosmopolitnený pedagog s kosmopolitníím m 
smýsmýššlenleníímm
odbornodborníík na výuku k na výuku ČČjj jako cizjako cizíího jazykaho jazyka
finanfinanččnníí prostprostřředky na pomedky na pomůůcky a výukový cky a výukový 
softwaresoftware
finanfinanččnníí prostprostřředky na predky na prááci pedagogaci pedagoga
spoluprspoluprááce s rodice s rodičči i žžáákkůů cizinccizincůů
podpora a zpodpora a záájem vedenjem vedeníí šškolykoly
vzvzáájemnjemnáá spoluprspoluprááce pedagogce pedagogůů



Cizinec klepe na dveCizinec klepe na dveřře ze záákladnkladníí
šškolykoly

žžáák cizinec ve vk cizinec ve věěku 6 ku 6 –– 17 let m17 let máá prpráávo vo 
na bezplatnna bezplatnéé vzdvzděělláávváánníí za stejných za stejných 
podmpodmíínek jako obnek jako obččananéé ČČR (R (ÚÚmluva mluva 
o pro práávech dvech dííttěěte, bez ohledu na to, zda te, bez ohledu na to, zda 
pobývpobýváá na nana naššem em úúzemzemíí opropráávnvněěnněě, , 
SdSděělenleníí MMŠŠMT MT šškolkoláám ze dne 4. 2. 2008 m ze dne 4. 2. 2008 
po novele zpo novele záákona kona čč. 561/2004 Sb., . 561/2004 Sb., čč. . 
343/2007 Sb., kter343/2007 Sb., kteráá mměěnníí ppřříístup cizincstup cizincůů
ke vzdke vzděělláávváánníí))



ŽŽáák cizinec a co dk cizinec a co dáál?l?

podle podle §§ 20 z20 záákona kona čč. 561/2004 Sb., . 561/2004 Sb., 
mmáá žžáák prk práávo být vo být žžáákem kem šškoly, pokud koly, pokud 
to dovolto dovolíí jejjejíí kapacitakapacita
podle podle §§ 20 z20 záákona kona čč. 561/2004 Sb., . 561/2004 Sb., 
mmáá prpráávo na vo na šškolskkolskéé sluslužžby a na by a na 
stravovacstravovacíí sluslužžby, by, úúččastnit se astnit se 
zzáájmovjmovéého vzdho vzděělláávváánníí za stejných za stejných 
podmpodmíínek jako ostatnnek jako ostatníí žžááci, pokud je ci, pokud je 
žžáákem kem šškolykoly



ŽŽáák cizinec pobývajk cizinec pobývajííccíí na nana naššem em 
úúzemzemíí

podle podle §§ 36 z36 záákona kona čč. 561/2004 Sb. je . 561/2004 Sb. je 
povinen plnit povinnou povinen plnit povinnou šškolnkolníí dochdocháázku zku 
nejvýnejvýšše ve vššak do konce ak do konce šškolnkolníího roku, v ho roku, v 
nněěmmžž dosdosááhne vhne věěku 17 letku 17 let
pokud pokud žžáák pk přřichicháázzíí ppřříímo ze zemmo ze zeměě ppůůvodu, vodu, 
jednjednáá se o pse o přřijetijetíí do do šškoly podle koly podle §§ 46, odst. 46, odst. 
1, za podm1, za podmíínek stanovených v nek stanovených v §§ 36, 36, 
zzáákona kona čč. 561/2004 Sb., (nejedn. 561/2004 Sb., (nejednáá se o se o 
ppřřestup dle estup dle §§ 49) 49) 



ŽŽáák cizinec pobývajk cizinec pobývajííccíí na nana naššem em 
úúzemzemíí

nemusnemusíí prokazovat legalitu pobytu prokazovat legalitu pobytu 
(z(záákladnkladníí šškola) kola) §§ 20, odst. 2 a, 2 b 20, odst. 2 a, 2 b 
zzáákona kona čč. 561/2004 Sb.. 561/2004 Sb.
musmusíí podle podle §§ 28 z28 záákona kona čč. 561/2004 . 561/2004 
Sb. pSb. přředloedložžit vit vššechny echny úúdaje pro daje pro 
šškolnkolníí matriku (vmatriku (vččetnetněě rodnrodnéého nebo ho nebo 
evev. . ččíísla, sla, trvtrv.pobytu nebo m.pobytu nebo míísta sta 
pobytu v pobytu v ČČR, R, úúdaje o zdaje o záák.k.zzáástst., ., 
zdrzdr.zp.způůsobilosti, sobilosti, zdrzdr.poj..poj. atd.)atd.)



ŽŽáák cizinec plnk cizinec plnííccíí povinnou povinnou šškolnkolníí
dochdocháázku na nazku na naššem em úúzemzemíí

žžááka cizince, který plnil povinnou ka cizince, který plnil povinnou šškolnkolníí
dochdocháázku v zahranizku v zahraniččnníí šškole, zakole, zařřazuje azuje 
řředitel editel šškoly, kterou zvolil zkoly, kterou zvolil záákonný konný 
zzáástupce, dle stupce, dle §§ 21, vyhl21, vyhlášášky ky čč. 48/2005 . 48/2005 
Sb., ve znSb., ve zněěnníí vyhlvyhlášáškyky
čč. 454/2006 . 454/2006 SbSb, do p, do přřííslusluššnnéého roho roččnnííku po ku po 
zjizjiššttěěnníí úúrovnrovněě jeho dosavadnjeho dosavadníího vzdho vzděělláánníí
a znalosti vyua znalosti vyuččovacovacíího jazyka (je tho jazyka (je třřeba eba 
zvzváážžit zait zařřazenazeníí do rodo roččnnííku, abychom jim ku, abychom jim 
umoumožžnili nnili náávaznost stvaznost střředoedošškolskkolskéého ho 
vzdvzděělláávváánníí))



ŽŽáák cizinec plnk cizinec plnííccíí povinnou povinnou šškolnkolníí
dochdocháázku na nazku na naššem em úúzemzemíí

hodnocenhodnoceníí žžáákkůů cizinccizincůů podle podle §§ 15 15 
vyhlvyhlášášky ky čč. 48/2005 Sb., ve zn. 48/2005 Sb., ve zněěnníí vyhlvyhlášášky ky 
čč. 454/2006 Sb., . 454/2006 Sb., 
odst. 4 uvodst. 4 uvááddíí: klasifikace zahrnuje : klasifikace zahrnuje 
hodnocenhodnoceníí i pi pííli v souvislostech, kterli v souvislostech, kteréé
ovlivovlivňňujujíí jeho výkonjeho výkon
odst. 7c uvodst. 7c uvááddíí: : žžáák neprospk neprospěěl, nenl, neníí--li li 
hodnocen z phodnocen z přředmedměětu na konci druhtu na konci druhéého ho 
pololetpololetíí
odst. 9: podst. 9: přři hodnoceni hodnoceníí žžáákkůů, kte, kteřříí nejsou nejsou 
st. obst. obččany any ČČR a plnR a plníí zde zde povpov. . šškk. . dochdoch. se . se 
ppřři hodnoceni hodnoceníí vzdvzděělláávváánníí povapovažžujujíí ttřři po i po 
sobsoběě jdoucjdoucíí pololetpololetíí po zahpo zaháájenjeníí šškk. . 
dochdocháázky do zky do šškoly v koly v ČČR vR vžždy za zdy za záávavažžnou nou 
souvislost, ktersouvislost, kteráá ovlivovlivňňuje výkon uje výkon žžáákaka



ŽŽáák cizinec plnk cizinec plnííccíí povinnou povinnou šškolnkolníí
dochdocháázku na nazku na naššem em úúzemzemíí

ststáátntníí ppřřííslusluššnníík k ččlensklenskéé zemzeměě EU mEU máá dle dle 
§§ 10 vyhl10 vyhlášášky ky čč. 48/2005 Sb. ve zn. 48/2005 Sb. ve zněěnníí
vyhlvyhlášášky ky čč. 454/2006 Sb., n. 454/2006 Sb., náárok na rok na 
bezplatnou 70 hodinovou bezplatnou bezplatnou 70 hodinovou bezplatnou 
ppřříípravu zahrnujpravu zahrnujííccíí výuku výuku ččeskeskéého jazykaho jazyka
žžáák z k z neneččlensklenskéé zemzeměě EU nemEU nemáá na na 
bezplatnou pbezplatnou přříípravu zahrnujpravu zahrnujííccíí výuku výuku 
ččeskeskéého jazyka nho jazyka náárokrok



Jak na to?Jak na to?

ZaZařřadit volitelný padit volitelný přředmedměět t --
napnapřř.:.:„„ČČeský jazyk pro cizinceeský jazyk pro cizince““ do do 
ŠŠVP (dle vyhlVP (dle vyhlášášky ky čč. 48/2005 Sb., je . 48/2005 Sb., je 
nejmennejmenšíší popoččet et žžáákkůů pro otevpro otevřřeneníí VP, VP, 
7)7)
VyuVyužžíít grantových t grantových řříízenzeníí
vypisovaných Mvypisovaných MŠŠMT na podporu MT na podporu 
integrace cizincintegrace cizincůů z mimoevropských z mimoevropských 
zemzemíí



Granty a grantovGranty a grantovéé projektyprojekty

Jsou zdrojem financJsou zdrojem financíí pro výuku pro výuku 
ččeskeskéého jazyka cizincho jazyka cizincůů (DPP, DP(DPP, DPČČ) ) 
Jsou zdrojem financJsou zdrojem financíí pro zaplacenpro zaplaceníí
studia pro pedagoga studia pro pedagoga 
specializovanspecializovanéého na výuku ho na výuku ččeskeskéého ho 
jazyka jako cizjazyka jako cizíího jazykaho jazyka
Jsou zdrojem financJsou zdrojem financíí pro vybavenpro vybaveníí
ppřřííruruččnníí knihovny uknihovny uččebnicemi,  ebnicemi,  
slovnslovnííky a výukovým softwaremky a výukovým softwarem



Granty a grantovGranty a grantovéé projektyprojekty

Jsou zdrojem financJsou zdrojem financíí pro spolepro společčnnéé
projektovprojektovéé aktivity aktivity žžáákkůů cizinccizincůů, , 
jejich rodinných pjejich rodinných přřííslusluššnnííkkůů a pa přřáátel, tel, 
žžáákkůů a pedagoga pedagogůů nanašíší šškoly, bývalých koly, bývalých 
žžáákkůů cizinccizincůů šškoly (exkurze, vstupy, koly (exkurze, vstupy, 
ukukáázky bojových umzky bojových uměěnníí, po, pořřááddáánníí
výstav, výlety, odpoledne výstav, výlety, odpoledne 
mezinmezináárodnrodníích kuchynch kuchyníí atd.)atd.)



Granty a grantovGranty a grantovéé projektyprojekty
Jsou pJsou přřííleležžitostitostíí pro spoluprpro spoluprááci ci šškol kol 
a pa přřededáávváánníí zkuzkuššenostenostíí –– ppřřííklady dobrklady dobréé
praxepraxe
Jsou jedineJsou jedineččnou pnou přřííleležžitostitostíí jak spolejak společčnými nými 
i ri růůznými aktivitami znými aktivitami žžáákkůů šškoly ukkoly ukáázat zat žže:e:

„„VVššichni jsme richni jsme růůznzníí a pa přřece stejnece stejníí, i kdy, i kdyžž
pochpocháázzííme z jiných stme z jiných stááttůů nebo svnebo svěětadtadííllůů““

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
Dagmar MoravcovDagmar Moravcováá


