PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY S OMJ
Připravili jsme pro Vás přehled zásadních témat vztahujících se k přijímacímu řízení pro žáky
s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na SŠ, a to včetně odkazů na portál www.inkluzivniskola.cz.

JAK PŘEDAT RODIČŮM INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V ČR,
KDYŽ NEROZUMÍ DOBŘE ČESKY?
Je důležité rodiče dostatečně informovat o tom, jak vypadá přijímací řízení, kdy se odevzdávají
přihlášky ke studiu nebo kdy se konají jednotné přijímací zkoušky a jak vypadají. Rodiče z jiného
kulturního prostředí nemusejí dostatečně znát český školský systém a informace o přijímacím řízení
pro ně mohou být nesrozumitelné, zvlášť pokud nerozumí dobře česky. Pro komunikaci školy s rodiči
jsme připravili různé dopisy a formuláře pro rodiče v několika jazykových mutacích, které jsou zdarma
ke stažení. Pro potřeby informování rodičů o přijímacím řízení a studiu na SŠ můžete využít formulář:
Studium na SŠ – jazykové verze
Obecné informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete na: https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacirizeni-na-ss

MAJÍ ŽÁCI S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA NĚJAKÉ ÚLEVY?
Žáci, kteří dokončili základní školu v zahraničí, mohou mít na základě žádosti prominutou jednotnou
zkoušku z českého jazyka, znalost českého jazyka pak ředitel ověří pohovorem. Pro ostatní žáky
s odlišným mateřským jazykem je možné získat úlevy (delší čas či překladový slovník) jen na
základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
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JAKÉ DOKLADY O PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ MUSEJÍ UCHAZEČI
O STUDIUM STŘEDNÍ ŠKOLE DOLOŽIT?
Ve většině případů dokládají splnění 9 let povinné školní docházky, a to předložením dvou
posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti let.
Osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti (= nostrifikaci) dokládají pouze
ti uchazeči, kteří ukončili základní vzdělání za méně než 9 let (např. kvůli odlišnému systému školství
nebo v případě nadaných žáků).
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JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY S OMJ K DIDAKTICKÉMU TESTU Z ČEŠTINY?
Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem. K tomu může
posloužit materiál DT – Na co se mě vlastně ptají?, kde se pracuje s porozuměním zadání. Pro
ověření, jak rozumí žáci zadání, můžete použít materiál DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?).
Se zadáním je také dobré učit žáky strategii vyplňování testu (např. nečíst hned celý úryvek - nejprve
přečíst zadání a vyhodnotit, zda je nutné číst celý text, či jen jeho část), zapisování do záznamového
archu, případně v jakých případech a jak použít efektivně překladový slovník (pokud jej má
k dispozici). Stejně jako všechny ostatní žáky je však potřeba i ty s OMJ připravovat postupným
procvičováním. Čím více testů si žáci vyzkouší, tím lépe. Více tipů najdete v odkaze:
https://www.inkluzivniskola.cz/priprava-k-prijimackam-cjl.
Vytváříte materiály k přípravě žáků s OMJ na přijímací zkoušky z ČJL a rádi byste se o ně podělili?
Chtěli byste spolupracovat na tvorbě takových materiálů? Napište na e-mail: jiroutova@meta-ops.cz.

CO KDYŽ SE ŽÁK V 1. KOLE NEDOSTANE NA ŠKOLU, KTEROU SI VYBRAL?
To je samozřejmě nemilé, ale není třeba panikařit. Mnoho středních škol vypisuje druhá a další kola
přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí v těchto kolech jsou v pravomoci ředitele školy, který může (ale
nemusí) zohledňovat výsledky z jednotných testů z M a ČJL.
Krajské úřady zveřejňují přehled SŠ s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání
a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení. V Praze mohou uchazečům
pomoci s výběrem vhodné střední školy nejen v dalších kolech přijímacího řízení sociální pracovníci
společnosti META.

NEBYLO BY LEPŠÍ, ABY SE TITO ŽÁCI NEJDŘÍV NAUČILI JAZYK
A AŽ POTOM NASTOUPILI NA STŘEDNÍ ŠKOLU?
Bylo, zatím ale v systému neexistuje kurz, který by je jazykově připravil na studium na SŠ. META
v současnosti pilotuje třetí ročník ročního přípravného kurzu pro budoucí středoškoláky, kteří do ČR
přišli bez znalosti češtiny. Přečtěte si, jak takový kurz vypadá. V tuto chvíli jde o projekt zahraničního
donora. V budoucnosti chceme tento nástroj dostat do systému českého školství, jde o jeden z našich
strategických cílů, které prosazujeme.

STUDENTY S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČEŠTINY UŽ NA STŘEDNÍ ŠKOLE MÁME,
CO S NIMI DÁL?
Důležitá je podpora během celého studia, aby jej úspěšně zakončili maturitní zkouškou. Všechny
důležité informace k podpoře studentů s odlišným mateřským jazykem na SŠ najdete na portále
v sekci „Střední škola“. Inspirujte se také již vytvořenými výukovými materiály do různých předmětů.
Pokud si s něčím nevíte rady, můžete nás s dotazem kontaktovat.
Studentům s OMJ výrazně pomáhají individuální či skupinová doučování, kde je možné reagovat
přímo na jejich konkrétní potřeby ve škole (a to nejen v českém jazyce). V Praze zajišťují doučování
kromě dalších aktivit organizace META, Nová škola nebo InBáze. O možnostech doučování či kurzů
češtiny v dalších regionech mohou informovat také místní Centra na podporu integrace cizinců nebo
krajští koordinátoři v krajských centrech podpory NIDV.

EXISTUJÍ NĚJAKÉ DALŠÍ MOŽNOSTI, JAK JEŠTĚ VÍCE TYTO STUDENTY PODPOŘIT?
Ano. Magistrát hl. m. Prahy od školního roku 2018/2019 realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou
s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na pražských
středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. Díky
podpoře Magistrátu hl. města Prahy je také možné žádat finance na jazykové kurzy ČDJ, doučování
studentů s OMJ ve škole nebo na interkulturní pracovníky prostřednictvím Výzvy č. 49 Začleňování
a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (příjem žádostí do 26. 9. 2019).
Střední školy mimo území hl. m. Prahy mohou žádat finance na personální podporu (např. školní
asistent nebo speciální pedagog), vzdělávání pedagogů, doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem nebo projektové dny, a to prostřednictvím Šablon pro SŠ a VOŠ II (příjem žádostí do
29. 11. 2019).
Mimo to je dobré sledovat stránky zřizovatelů škol (kraje), které mohou vyhlašovat další zajímavé
dotační programy.
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