Zaklepala Vám na dveře ředitelny cizokrajně vyhlížející rodina? I když neuměl nikdo
česky, tak z gestikulace bylo zřejmé, že rodiče chtějí přihlásit své děti k plnění
povinné školní docházky do Vaší školy? Že se Vám to ještě nestalo?
Připravte se na to, že…
… rodiče ani děti většinou neznají český vzdělávací systém, organizaci
školního roku ani své povinnosti v roli žáků i rodičů. Mít takové informace není
samozřejmost, v zemi původu mohlo být vše jinak.
META tip: výčet informací, které je vhodné rodičům předat, najdete na stránce
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-0
Překlady základních informací o docházce, struktuře českého školství, povinnostech
rodičů apod. do nejčastějších jazyků najdete na stránce
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodicejazykove-verze

… budete od rodičů potřebovat trochu jiné informace než od rodičů českých
dětí. Je to přeci jen rozdíl, když měníte školu v rámci města či kraje, nebo v rámci
světadílů.
META tip: proč zjišťovat zemi původu se dozvíte na stránce
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijimani-cizincu
Doklady potřebné k zápisu a další podrobnosti o přijímacím pohovoru zjistíte na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijimaci-pohovor
V jazykových mutacích je na portále ke stažení i žádost o tyto doklady.
Co dále zjišťovat při prvním setkání naleznete na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-od-rodicu
Pokud stále váháte, zda žáky s OMJ přijmout či nepřijmout, tak věřte že…
… školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, škola proto
musí zajistit cizím státním příslušníkům pobývajícím na území ČR přístup k
základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občanům ČR, a to aniž by
doložili legálnost svého pobytu.
Všichni cizinci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách. Také mají
právo ke školnímu stravování, stejně jako k zájmovému vzdělávání poskytovanému
ve školském zařízení. K předškolnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělání mají
cizinci přístup, pokud nejpozději v den nástupu předloží oprávnění k pobytu delší než
90 dní.
Více o legislativě týkající se vzdělávání cizinců naleznete na
http://www.inkluzivniskola.cz/nove-prichozi/cizinci-v-cr-z-pohledu-zakona
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