
Možnosti vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v základních školách 
v Libereckém kraji.

Vzdělávání žáků - cizinců

Možnosti vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského 
státu Evropské unie v základních školách v Libereckém kraji.

Ve smyslu § 20 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Krajský úřad Libereckého 
kraje ve spolupráci se zřizovateli škol zajišťuje výuku pro žáky, kteří jsou dětmi osob se státní 
příslušností jiného členského státu Evropské unie a kteří plní základní povinnou školní 
docházku v těchto základních školách:

Základní škola Antonína Sovy 1740, Česká Lípa, tel.: 487 831 810, 
                          e-mail: zsslovanka@seznam.cz

Základní škola Nad Školou 278, Liberec-Vratislavice, tel.: 482 323 262, 
                           e-mail: skola@zs.vratislavice.cz

Základní škola a mateřská škola Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem, tel.: 487 851 504, 
                         e-mail: zsstraz@volny.cz

Základní škola Žižkova 518, Turnov, tel.: 481 352 610, e-mail: škola@zsturnov.cz

Informace pro rodiče žáků – cizinců:

- Výuka je určena žákům, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky:

o vykonávají pracovní činnost nebo samostatně výdělečnou činnost,

o nebo zde studují,

o nebo zde získali právo pobytu.

- V uvedených školách je poskytována bezplatná příprava k začlenění žáka do 
základního vzdělávání. Vyučuje se český jazyk přizpůsobený potřebám žáků –
cizinců, tzv. „jazyková příprava“.

- Do tříd pro jazykovou přípravu jsou žáci – cizinci zařazení na základě žádosti
rodičů (zákonných zástupců). Žádost se podává u ředitele uvedené školy. 

- Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu 
nejvýše šesti měsíců školního vyučování po sobě jdoucích.

- Obsah výuky českého jazyka je dán očekávanými výstupy vzdělávacího oboru 
Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých 
žáků.

- Výuka je organizována tak, že žáci – cizinci absolvují výuku všech předmětů 
v českém jazyce v běžných třídách spolu s ostatními žáky a určený pedagog se jim 
věnuje v době mimo výuku, kdy jim pomáhá se orientovat, vysvětlovat, doučovat, 
překonávat komunikační nebo i sociální bariéry. Vychází se z předpokladu, že žáci 
s cizím prostředím rychle splynou a jazyk si osvojí především v kontaktu 
s vrstevníky ve třídě.

- Žák – cizinec může být do třídy pro jazykovou přípravu zařazen kdykoliv během 
období školního vyučování. 
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- Po absolvování jazykové přípravy vydá škola žákovi osvědčení o absolvování.

Jak postupovat? 

Jsou dvě možnosti:

1. Žák se k plnění povinné školní docházky v základní škole přihlásí do školy, která 
je spádová k místu jeho bydliště nebo do jím vybrané základní školy. Ředitel školy 
je povinen v případě žáků - cizinců informovat rodiče (zákonného zástupce) do 
jednoho týdne po přijetí žáka do školy:

o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu,

o způsobu zařazování žáka do tříd pro jazykovou přípravu,

o místech zřízení tříd pro jazykovou přípravu.

Rodič (zákonný zástupce žáka) podá u ředitele školy určené pro vzdělávání cizinců
(viz uvedené školy) žádost o přijetí do třídy pro jazykovou přípravu.

Žák bude do třídy pro jazykovou přípravu docházet (dojíždět) po nezbytně nutnou 
dobu.

2. Žák se k plnění povinné školní docházky přihlásí přímo v uvedené základní škole. 
Při zápisu do školy podá u ředitele této školy žádost o přijetí do třídy pro 
jazykovou přípravu. Po absolvování jazykové přípravy zůstává nadále žákem této 
školy.

10.09.2007, Mgr. Luděk Tesarčík 


