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úvodní slovo 
 
V rámci služeb Centra pro cizince JMK, a díky inspiraci z know-how organizace Meta, o.p.s., jsme pro vás 
připravili materiál s názvem Máte ve škole žáka cizince. Právě čtete jeho zkrácenou verzi s funkčními 
odkazy. Pro stažen dlouhé verze klikněte sem. 

Děkujeme, že jste s námi! 
tým Centra pro cizince JmK  

centrum pro cizince JmK 
 
Jsme referát Krajského úřadu Jihomoravského kraje a úspěšní žadatelé o podporu v národních i evropských 
projektech. Poskytujeme naše služby bezplatně.  

co nabízíme: 

 Kurzy češtiny pro cizince (dospělé i děti) 

 E-learning češtiny pro cizince 

 Odborné poradenství: 

 sociální poradenství 

 právní poradenství 

 kariérní poradenství 

 doprovody na úřady, instituce, k lékaři ad. 

 odborné kurzy 

 adaptačně-integrační kurzy 

 multikulturní aktivity 

 prostory pro sdílení zkušeností na 
tematických kulatých stolech a platformách 

 knihovnu pro cizince i pedagogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

žák s odlišným mateřským jazykem ve vaší škole: 

 
základní terminologie 
 

dítě/žák cizinec = bez českého (vč. dvojího) občanství 
 
dítě/žák s odlišným mateřským jazykem = kdokoliv s nedostatečnou znalostí vyučovacího (českého) 
jazyka, bez ohledu na občanství. 

 

 

užitečná informace:  

V Centru pro cizince JmK naleznete také díky „Programu na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a 
žáků cizinců“ Meta, o.p.s.: organizace pro příležitost mladým migrantům regionální spolupracovnici 
Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou, na kterou se můžete obracet v otázkách metodické podpory, informací 
o vzdělávacích kurzech pro pedagogy či individualizovaného poradenství.  

 

https://meta-ops.eu/
https://www.cizincijmk.cz/wp-content/uploads/2022/08/Mate-ve-skole-zaka-cizince-2022_2023.pdf
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jak postupovat při příchodu dítěte/žáka s OMJ do školního prostředí?  
 
Ihned po příchodu dítěte zjišťujeme všechny informace, které jsou součástí pedagogické  
a jazykové diagnostiky. Dle zjištění následně zvažujeme další kroky potřebné podpory od pomoci v PPP, 
práce sociálního pedagoga, psychologa ad.  

 

vzdělávání žáků-cizinců v ČR od 1. 9. 2021 
 
Řídí se právní úpravou vyhlášky č.14/2005 Sb. (MŠ) a č. 48/2005 Sb. (ZŠ). 

Krajské úřady na svých webech zveřejňují informace o konkrétních kurzech češtiny jako druhého jazyka v 
určených školách. V JMK se jedná o portál www.jmskoly.cz 

 

MŠ 

Bezplatná jazyková příprava (BJP) v rozsahu 60 minut/týden se týká všech dětí v předškolním vzdělávání 
s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (včetně dětí s českým státním občanstvím nebo dětí mladších). 
Její parametry jsou vypsány ve vyhlášce č.14/2005 Sb.  

 

ZŠ 

pro koho je jazyková příprava od školního roku 2022/2023 určena? 

BJP pro žáky-cizince, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po kratší dobu než 12 měsíců.  

 100, 150, max. 200 hodin výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) za dobu 10 měsíců. 

 

pro koho není jazyková příprava určena? 

Pro žáky s OMJ nebo cizince, kteří jsou součástí českého vzdělávacího systému déle než 12 měsíců.  

 Na tyto žáky se i nadále vztahuje podpora z § 16 ŠZ, vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/svandova.tereza/Downloads/Vyhl%25C3%25A1%25C5%25A1ka%20o%20z%25C3%25A1kladn%25C3%25ADm%20vzd%25C4%259Bl%25C3%25A1v%25C3%25A1n%25C3%25AD%20a%20n%25C4%259Bkter%25C3%25BDch%20n%25C3%25A1le%25C5%25BEitostech%20pln%25C4%259Bn%25C3%25AD%20povinn%25C3%25A9%20%25C5%25A1koln%25C3%25AD%20doch%25C3%25A1zky%20(2).pdf
file:///C:/Users/svandova.tereza/Downloads/Vyhl%25C3%25A1%25C5%25A1ka%20o%20z%25C3%25A1kladn%25C3%25ADm%20vzd%25C4%259Bl%25C3%25A1v%25C3%25A1n%25C3%25AD%20a%20n%25C4%259Bkter%25C3%25BDch%20n%25C3%25A1le%25C5%25BEitostech%20pln%25C4%259Bn%25C3%25AD%20povinn%25C3%25A9%20%25C5%25A1koln%25C3%25AD%20doch%25C3%25A1zky%20(2).pdf
http://www.jmskoly.cz/
https://www.msmt.cz/file/38827/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/skolskyzakon-27.2.2021.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/27-2016-1.1.2021-1.pdf
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SŠ a SOU 

Přijetí osob s jiným než českým občanstvím je podmíněno prokázáním oprávněnosti pobytu na území ČR 
řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 ŠZ). Více zde. 

podpora pro tyto žáky: pedagogická intervence, vyšetření v PPP (získání PO) 

přijímací řízení: Uzpůsobení přijímacích zkoušek pro uchazeče s OMJ naleznete zde. 

 
jaké úlevy mohou mít uchazeči s OMJ?  

 Prominutí zkoušky z českého jazyka na žádost. V takovém případě si ředitel školy ověří znalost 
českého jazyka pohovorem.  

POZOR! 
Uchazeči, kteří se již vzdělávali v české základní škole (byť i jen pár měsíců), nemohou mít odpuštěn test 
z ČJL. 

Pro více informací si stáhněte dlouhou verzi tohoto dokumentu. 

 

možné varianty podpory pro děti a žáky s OMJ 
 

 Plán pedagogické podpory (PLPP, škola vytváří bez doporučení PPP) 

 Plán jazykové podpory (PJP, příloha PLPP) 

 Individuální vzdělávací plán (IVP, škola vytváří na doporučení PPP) 

 Ukázkový dokument IVP 

možnosti kurzů ČDJ mimo školu 
 

Obrátit se s dotazy na možnosti ve vašem okolí můžete na www.cizincijmk.cz, nejste-li z Jihomoravského 
kraje, obraťte se na vaše integrační centrum (www.integracnicentra.cz) nebo na NPI (www.npi.cz).  

 
základní instituce a podpora 
 

• Meta, o.p.s.: www.meta-ops.eu, portál pro pedagogy: www.inkluzivniskola.cz  

pracovnice pro JMK - Mgr. et Mgr. Tereza Švandová: svandova@meta-ops.cz   

• Národní pedagogický institut (NPI): https://www.npi.cz/, https://cizinci.npi.cz/   

pracovnice pro JMK - Mgr. Margita Veberová: margita.veberova@npi.cz   

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu   

• Národní plán doučování: https://doucovani.edu.cz/   

• Česká školní inspekce (ČŠI): Stanovisko k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-

cizincům  

• Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ): www.auccj.cz   

 

 

 

 

https://inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/ss_reditel_prijimani-zaku-s-omj-na-ss.pdf
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj
https://www.cizincijmk.cz/wp-content/uploads/2022/08/Mate-ve-skole-zaka-cizince-2022_2023.pdf
file:///C:/Users/svandova.tereza/Downloads/Individu%25C3%25A1ln%25C3%25AD%20vzd%25C4%259Bl%25C3%25A1vac%25C3%25AD%20pl%25C3%25A1n.pdf
http://www.cizincijmk.cz/
http://www.integracnicentra.cz/
http://www.npi.cz/
http://www.meta-ops.eu/
http://www.inkluzivniskola.cz/
mailto:svandova@meta-ops.cz
https://www.npi.cz/
https://cizinci.npi.cz/
mailto:margita.veberova@npi.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
https://doucovani.edu.cz/
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2017/03/Stanovisko-CSI-poradenstvi-vzdelavani-cizincu.pdf
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2017/03/Stanovisko-CSI-poradenstvi-vzdelavani-cizincu.pdf
http://www.auccj.cz/
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další podpora v JmK 
 

• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství: https://www.jmk.cz/folder/313  
• Portál o školství JMK: podpory a nabídky cizincům se týká záložka národnostních menšin.  

 
• Magistrát města Brna:  

Odbor školství, Oddělení pedagogicko-organizační:  
pro ZŠ, Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz  
pro MŠ, Mgr. Dagmara Hanáková hanakova.dagmara@brno.cz  
metodik asistentů pedagoga a školních asistentů, Mgr. Ivana Hrochová: hrochova.ivana@brno.cz  
Odbor sociální, Oddělení sociálního začleňování: 
Mgr. Lenka Šafránková, 775 405 098, 608 955 230; safrankova.lenka@brno.cz   
 

• Vzdělávací institut pro Moravu (VIM): https://www.vim-jmk.cz/  
• Pedagogicko-psychologické poradny (PPP): Seznam poradenských zařízení v JmK 

 

volnočasové aktivity, kroužky 
 

• Lipka  
• Středisko volného času Lužánky 
• Multikulturní centrum Brusinka  
• Salesiánské středisko mládeže  

a další ve vašem okolí 

organizace pracující v JmK s cizinci 

 

 Centrum pro cizince jmk: +420 541 658 333, cizincijmk@jmk.cz, případně navštivte web Centra.   

 Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU): +420 731 448 938, +420 731 928 388, opu.brno@opu.cz, adresa: 
Josefská 8, Brno 

 Diecézní charita Brno: +420 545 426 632, celsuz@brno.charita.cz, adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno  
infolinka a e-mailová podpora ve:  
vietnamštině: +420 605 999 969, vietnam.info@charita.cz,  
mongolštině: +420 733 676 667, mongol.info@charita.cz, 
ukrajinštině: +420 731 432 431, ukrajina.info@charita.cz.    

 Brno expat centre (BEC): +420 530 332 123, e-mail přes web, adresa: Orlí 3, Brno (2. podlaží) 

 Nesehnutí: +420 543 245 342, e-mail přes web, adresa: Křížová 463/15, Brno-střed-Staré Brno 

 Vicinis: info@vicinis.cz, adresa: Liliová 328/12, 612 00 Brno  

 Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy: info@ukrijm.cz, Facebook, Starobrněnská 20, 602 00 Brno 
 

organizace s celorepublikovou působností 
 

 Adra 

 Amnesty international 

 Amiga 

 Člověk v tísni 

 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

 Charita ČR 

 Inbáze 

 Integrační centra  

 Konsorcium NNO 

 La Strada 

 META, o.p.s. 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům  

 Poradna pro integraci  

 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 

 Pomáhejme lidem na útěku  

 Sdružení pro integraci a migraci 

 Sdružení občanů zabývajících se emigranty

https://www.jmk.cz/folder/313
http://www.jmskoly.cz/informace/f2a4c8f8-d535-11e0-94ff-18a905489179
mailto:hudcova.irena.osmt@brno.cz
mailto:hanakova.dagmara@brno.cz
mailto:hrochova.ivana@brno.cz
mailto:safrankova.lenka@brno.cz
https://www.vim-jmk.cz/
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/seznam-skolskych-poradenskych-zarizeni-v-jihomoravskem-kraji-aktualizace
https://www.lipka.cz/
https://www.luzanky.cz/
https://brusinkabrno.cz/
https://brno.sdb.cz/stredisko/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
mailto:cizincijmk@jmk.cz
https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://www.opu.cz/cs/
https://www.opu.cz/cs/
mailto:opu.brno@opu.cz
https://celsuz.cz/celsuz/
mailto:celsuz@brno.charita.cz
mailto:vietnam.info@charita.cz
mailto:mongol.info@charita.cz
mailto:ukrajina.info@charita.cz
https://www.brnoexpatcentre.eu/
https://www.brnoexpatcentre.eu/
https://www.brnoexpatcentre.eu/contact/
https://nesehnuti.cz/
https://nesehnuti.cz/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=nesehnut%C3%AD&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://nesehnuti.cz/
http://vicinis.cz/
http://vicinis.cz/
http://ukrijm.cz/?fbclid=IwAR0ZcMtN9tpNQfaqv2TpWMxltu6Z0vJcsWLKbJiXD2PqS7f8pvtJdzKzWk4
mailto:info@ukrijm.cz
https://www.facebook.com/ukrijm/about/?ref=page_internal
https://adra.cz/
https://www.amnesty.cz/
https://amiga-migrant.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/
https://www.diakonie.cz/
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/
https://inbaze.cz/
https://www.integracnicentra.cz/
https://migracnikonsorcium.cz/cs/
https://www.strada.cz/
https://meta-ops.eu/
https://www.opu.cz/cs/
https://p-p-i.cz/
https://poradna-prava.cz/cz/
https://plnu.cz/
https://www.migrace.com/
http://www.soze.cz/?page_id=1729
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možnosti financování 
 

Nárokové možnosti financování výuky češtiny pro děti a žáky-cizince: 
a) Financování výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) z rezerv jednotlivých krajů  

b) OP JAK (tzv. Šablony) 

c) Podpůrná opatření  
 
Další možnosti podpory pro školy integrující děti a žáky-cizince: 
d) Dotační programy a výzvy MŠMT 
e) Podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím krajských center podpory NPI  
f) Integrační projekty obcí (MVČR) 
 

Více informací o jednotlivých bodech naleznete v naší dlouhé verzi dokumentu. 
 

 

závěrečné slovo 
 

Chtěli bychom vám poděkovat za zájem o vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřských 
jazykem i to, že jste se dostali až sem, na úplný konec našeho dokumentu.  

V případě i nadále přetrvávajících nezodpovězených otázek, které Vám přišly na mysl, se na 
nás (nebo kohokoliv ze zde zmíněných pracovníků a subjektů) neváhejte obrátit.  

 

Jsme tu pro vás! 
Jsme Centrum pro cizince JmK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naše další dokumenty ke stažení:   

Máte ve škole žáka cizince         Inspiromat         Pedagogická knihovna 

 

 

 

 

Více na webu: https://www.cizincijmk.cz/cs/dokumenty/skolstvi/  

https://www.cizincijmk.cz/wp-content/uploads/2022/08/Mate-ve-skole-zaka-cizince-2022_2023.pdf
https://www.cizincijmk.cz/cs/dokumenty/skolstvi#/
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