
Zavedení ročního přípravného jazykového kurzu (1RPK) před vstupem na střední školu

Koordinuje celou realizaci
1RPK, systematicky sbírá
a vyhodnocuje data
o žácích s odlišným
mateřským jazykem
(ŽOMJ).

Řeší začlenění 1RPK
do vzdělávací soustavy.

1. fáze: příprava
legislativy, sběr dat. 

2. fáze: Legislativní
změny:  zakotvení
1RPK do vzdělávací
soustavy + úpravy
jednotných přĳímacích
zkoušek (JPZ) pro OMJ
(->bez zátěže PPP).

MV
V koordinaci s MŠMT
garantuje kompatibilitu
s pobytovou legislativou.

MPSV
Začlení účastníky 1RPK
mezi nezaopatřené děti
soustavně se připravující
na budoucí povolání
v zákoně o státní sociální
podpoře (legislativně
koordinuje s MŠMT).

MF
Vyčleňuje finanční
prostředky na 1RPK,
včetně financování státní
sociální podpory
a sociálního a kariérového
poradenství.

ZŠ

MŠMT Zavedení ročního kurzu je nutným krokem k rovným příležitostem ve
vzdělávání mladých lidí, kteří přicházejí bez dostatečné znalosti českého
jazyka. Předpokládáme, že zavádění 1RPK bude po organizační stránce
komplexní proces. Příslušná opatření a aktivity jsou pro přehlednost
rozděleny podle časového rámce a možnosti implementace:

1. fáze (zeleně): možno realizovat již nyní; případná provizorní řešení
budou v další fázi optimalizována

2. fáze (červeně): optimální řešení; pro realizaci jsou nicméně nezbytné
předchozí kroky, zejména organizační 

Poskytují poradenství
a podporu rodičům a žákům

prostřednictvím sociálních
pracovníků: informace o ČVS,

kariérové poradenství, provádění
výběrem SŠ a přĳímacím řízením apod.
(nejintenzivněji v 1.fázi, kdy suplují
odborné pracovníky školních
poradenských pracovišť
a infrastrukturu školy, jíž jazykové
školy nedisponují).

NNO/krajská
CPIC

KRAJ
Koordinuje 1RPK v součinnosti s obcemi.
Koordinuje a financuje realizaci kurzu, komunikuje s MŠMT.
Sbírá a vyhodnocuje data o počtech nově příchozích ŽOMJ. 
Jmenuje školy zajišťující 1RPK.
Informuje rodiče, školy a další instituce.

Šíří koncept 1RPK, know-how, podílí se
na vzdělávání realizátorů.

META

Připravuje a implementuje uzpůsobení
jednotných přĳímacích zkoušek pro
uchazeče s OMJ.

Vytváří kurikulum ČDJ pro kurz a jeho
RVP; řeší začlenění 1RPK do vzdělávací
soustavy.

1. fáze: poradny vystavují
uchazečům doporučení pro
uzpůsobení přĳímacího řízení
(po legislativní úpravě nebude
nutné).

Předepisují podpůrná opatření (PO)
při studiu SŠ.

Poskytují podporu v rámci kariérního
poradenství.

CERMAT

NPI

PPP

ÚP

KURZ 1RPK

ZŠ/SŠ 
s intenzivní 
výukou ČDJ

Jazyková škola 
s právem státní

jazykové zkoušky

Před vstupem do kurzu probíhá vstupní
jazyková diagnostika, obsah výuky kombinuje
ČDJ a témata ze ZŠ, součástí je také OSV
a kariérové poradenství, výstupní jazyková
úroveň je A2+/B1.

Na závěr kurzu probíhá výstupní jazyková
diagnostika žáka.

1. fáze: realizaci zajišťuje 1RPK krajem
určená jazyková škola.

2. fáze: realizaci přebírá krajem určená
základní škola s intenzivní výukou ČDJ
v krajské síti nebo střední škola (např.
víceleté gymnázium).

2. fáze: výstupní diagnostika je
dostačujícím podkladem pro uzpůsobení
JPZ a PO při studiu SŠ. ZŠ/SŠ realizují
1RPK, podporují žáky v rámci kariérového
poradenství a komunikují s ostatními
aktéry, úzce spolupracují s NNO/CPIC
a PPP.

Informují rodiče o možnosti 1RPK
pro nově příchozí žáky.

Spolupracují se zřizovateli
a MŠMT; poskytují data pro
systémové monitorování situace
a potřeb ŽOMJ.

ZŠ rozšiřují pedagogický tým
o pedagogy specializované
na ČDJ (jazyková příprava na ZŠ).

SŠ

Realizují výuku a podporu žáků s OMJ v průběhu studia,
včetně podpůrných opatření. 

1. fáze: rozšiřují SŠ pedagogický tým o pedagogy
specializované na ČDJ. 

2. fáze: uzpůsobují kritéria přĳímacích zkoušek.

Navazují podporu na výstupní diagnostiku z 1RPK.

Realizují další podporu žáků pomocí interkulturní práce,
informování rodičů, podpory rodiny, doučování…

Spolupracují se školou, jsou dostatečně
informováni ze všech stran.

Komunikují s relevantními institucemi;
provádějí veškeré úkony coby zákonní
zástupci.

RODIČE

Informuje cílovou skupinu a motivuje
k dalšímu vzdělávání/návratu do
vzdělávacího systému
(minimalizace/zvrácení drop-outu).

1. fáze: zohlední 1RPK jako přípravu
na budoucí povolání při registraci
uchazeče (nemusejí tedy platit
sociální a zdravotní pojištění).

Informuje cizince o možnosti 1RPK.

Zohledňuje 1YPC při pobytových
řízeních.

OAMP


