5. PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA PODPORU
ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ, SŠ
1) FINANČNÍ NÁKLADY NA OPTIMALIZOVANOU PODPORU NA ZŠ

Poměr žáků s potřebou výuky ČDJ na ZŠ

4200
15 %

žáci s OMJ bez potíží nebo
jen s drobnými obtížemi
(inkluze/intervence)

2000
7%

žáci s OMJ s potřebou
menší intenzity výuky (3
hodiny/týden)

Tento způsob podpory by plně odpovídal na
potřeby žáků, škol a pedagogů.

nově příchozí s potřebou
intenzivní výuky (až 14
hodin/týden)

21313
78 %

V případě, že bychom žákům s potřebou intenzivní
výuky ČDJ poskytli průměrně 300 hodin výuky/rok
a žákům s potřebou menší intenzity pak průměrně
80 hodin/rok (2 hodiny týdně), výsledná podpora
by stála zhruba 184 milionů za rok.

Žáci

Počet žáků

Počet hodin/rok

Náklady (průměrně 200 Kč/hodinu)

Nově příchozí

2000

300/žák

120 000 000,-

Ostatní žáci cizinci

4200

80/žák

64 000 000,-

Celkem

6200

920 000

184 000 000,-

2) FINANČNÍ NÁKLADY NA ZAVEDENÍ A REALIZACI JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PŘED VSTUPEM NA SŠ
Počet uchazečů o studium na SŠ bez dostatečné znalosti češtiny není znám. Známe jen počet těch, kteří si požádali
o prominutí testu z ČJL u JPZ (§20, odst. 4, ŠZ). Těch bylo v roce 2018 260. META, o.p.s. má již tři roky zkušeností
s realizací jazykové přípravy před vstupem na SŠ pro dvě třídy studentů. Tyto třídy je optimální realizovat ve větších
městech v rámci jednotlivých krajů či větších regionálních celků (například Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Finanční
náklady na samotnou realizaci jsou vyčísleny v následující tabulce (simulace pro rok 2018).
Počet studentů

Počet tříd
(po 12 studentech)

Počet úvazků pedagogických
pracovníků (3 úvazky/2 třídy)

Náklady celkem za rok

260

22

15

7 050 000,-

Je třeba ale počítat s potřebou přípravné fáze, při níž je nutné vyškolit budoucí pedagogické pracovníky a připravit
organizační zajištění, včetně prostor a spolupráce se školskými zařízeními a dalšími institucemi v regionu.
Přípravnou fázi je možné hradit například z prostředků OP VVV nebo Azylového a migračního fondu. Nemusí tedy
zatížit státní rozpočet.
Zároveň je třeba tuto aktivitu koordinovat a zajistit také studentům podporu sociálního pracovníka, bez níž je
orientace ve vzdělávacím systému a hledání možností dalšího studia pro uchazeče velmi problematické. Nabízí se
při tomto využít již existující síť NNO a Integračních center.

3) FINANČNÍ NÁKLADY NA PODPORU ŽÁKŮ PŘI STUDIU NA SŠ
Ani počet žáků na SŠ, kteří potřebují podpořit výukou ČDJ, není přesně znám. Pokud vycházíme z odhadu ředitelů
SŠ, tak se jedná o zhruba 8% všech žáků s OMJ (ČŠI, 2015). Následující grafy ukazují poměr žáků s OMJ a poměr
těch, kteří pravděpodobně potřebují jazykovou podporu.

Kolik žáků na SŠ potřebuje podporu

Poměr žáků s OMJ na SŠ

890
1930

Žáci s OMJ na SŠ

Žáci cizinci na SŠ

9195

Žáci s OMJ s potřebou
jazykové podpory

Ostatní žáci s OMJ
na SŠ

11126

V současné chvíli je z podpůrných opatření jazyková podpora poskytována 34 žákům s OMJ na SŠ (údaje
k 30.9.2018). Což jsou necelá 4% z těch, co podporu pravděpodobně potřebují.
Výpočet nákladů na jazykovou podporu žáků s OMJ na SŠ ukazuje následující tabulka. V současné chvíli mají žáci na
SŠ při neznalosti nebo nedostatečné znalosti jazyka nárok až na 3 hodiny výuky ČDJ/týden (vyhláška 27/2016 Sb.).
Celkové náklady by při optimalizaci (spojení výuky několika studentů) mohly být nižší, zároveň jistě ne každý žák
bude potřebovat 3 hodiny výuky ČDJ/týden, tedy 120 hodin za rok. Pravděpodobně tedy bude podpora méně
nákladná.
Počet žáků s potřebou
jazykové podpory
890

Počet hodin/rok

Náklady (průměrně 200 Kč/hodinu)

120/žák

21 360 000,-

4) DALŠÍ FINANČNÍ NÁKLADY NA PODPORU ŽÁKŮ S OMJ
Kromě výše zmíněných nákladů na přímou výuku je třeba počítat také s náklady na přípravu metodických podkladů
a materiálů, mezi které patří například:


kurikulum ČDJ (MŠ, ZŠ, SŠ)



vývoj nového, případně úprava již stávajícího diagnostického nástroje



diagnostický materiál na zjištění úrovně jazyka při vstupu na SŠ



upravené testy JPZ na matematiku, které nebudou jazykově zatížené



upravené testy z ČJL u ZMZ, zjišťující úroveň jazyka potřebnou pro řádné ukončení SŠ

Další náklady budou na:


vzdělávání pedagogických pracovníků



zajištění infrastruktury pro jazykovou přípravu před vstupem na SŠ (příprava, koordinace)
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