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Otevřený dopis k potřebě dostatečně financovat návrh MŠMT jazykové přípravy žáků 

s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka 

Vážená paní ministryně, 

dovolujeme si Vás oslovit ve věci podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským 

jazykem (dále OMJ), mezi které patří jak žáci s cizí státní příslušností, tak čeští občané bez 

dostatečné znalosti českého jazyka (z důvodu migrační historie vlastní či rodinné). Z účasti 

na připomínkovém řízení k novému systému jazykové přípravy1 pro žáky cizince a další 

komunikace s MŠMT je patrné, že se Ministerstvo financí staví odmítavě ke zvyšování 

výdajů na financování jazykové přípravy žáků, kteří do ČR přicházejí bez znalosti 

vyučovacího jazyka. 

Jazyková příprava a její systematičtější nastavení a financování jsou ostatními resorty a 

připomínkovými místy považovány za zásadní krok pro začlenění dětí s OMJ                                

do vzdělávacího systému. Zejména z připomínek krajů je zřejmé, že v regionech je 

potřebnost obrovská. Tuto potřebu komunikují samotné školy již více než patnáct let, 

kdy jazyková příprava nepostačuje potřebám dětí a škol. Jedná se o mnoho let trvající 

vážný nedostatek vzdělávacího systému, na který dlouhodobě upozorňuje také odborná 

veřejnost a jehož řešení MŠMT již několik let avizuje. 

Děti s OMJ jsou extrémně ohroženy školní neúspěšností, předčasným opouštěním 

vzdělávacího systému, a tím i nižší kvalifikací a horším uplatněním na trhu práce. To má 

následně významné dopady nejen na příjmy státního rozpočtu, ale je mnohem 

pravděpodobnější, že vzrostou i výdaje státu na řešení problémů s tím spojených. Včasná a 

funkční podpora těchto dětí je totiž nejlevnějším možným řešením. Tyto děti jsou také 

přímou cílovou skupinou vládou přijaté Strategie vzdělávací politiky 2030+, neboť jedním z 

jejích klíčových cílů je podpora rovných příležitostí. Selhávání dětí s cizí státní příslušností 

ve vzdělávání je také zásadním nedostatkem státní integrační politiky, která je definovaná 

Aktualizovanou koncepcí integrace cizinců. 

Z mezinárodních zkušeností a výzkumů vychází jednoznačná potřeba podpořit děti ihned 

po příchodu intenzivní výukou vyučovacího jazyka a následnou již méně intenzivní 

podporou jazyka v dalších minimálně 5 letech. Zkušenosti i odborné poznatky taktéž 

potvrzují, že s jazykovou podporou je třeba začít již v předškolním věku. Jazyková příprava 
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 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a 
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znění pozdějších předpisů od Ministerstva školství‚ mládeže a tělovýchovy. 



v MŠ je tím nejefektivnějším způsobem podpory jak z hlediska školní úspěšnosti, tak i 

z hlediska finanční náročnosti. 

Podle zprávy Evropské komise2 vzdělávací systém v České republice bohužel patří mezi 5 

ze 33 srovnávaných vzdělávacích politik, které nemají systémově zajištěnou jazykovou 

přípravu ani následnou podporu ve výuce. Návrh MŠMT se snaží tento velmi významný 

nedostatek alespoň zčásti odstranit nastavením jazykové přípravy při vstupu do povinného 

vzdělávání. 

K tomu jsou potřebné finanční prostředky ve větší výši, než byla doposud alokovaná částka 

z rozvojového programu, kterou Váš resort podmiňuje přijetí návrhu. Počet žáků cizinců 

každoročně významně roste3, proto je třeba také navyšovat alokaci. Rovněž samotná 

kvalitativní změna systému s sebou nese přiměřené náklady. Doposud totiž na podporu 

dosáhla pouze třetina potřebných dětí a podpora byla navíc poskytována v nedostatečném 

rozsahu (1–2 hod. výuky týdně). Tento nedostatek má nový systém změnit, výuka by měla 

být intenzivnější. 

Ministerstvo financí pochopitelně hlídá finanční náklady a hájí efektivitu vynaložených 

prostředků. Ovšem investice do podpory ve vzdělávání znevýhodněných skupin žáků, 

mezi něž patří i žáci s OMJ, je mnohem efektivnější než později vynaložené prostředky 

na vznikající patologické jevy (chudoba, sociální vyloučení, vykořisťování, kriminalita a 

napětí ve společnosti). Podle propočtů odborníků je naopak každý žák, který nedokončí 

střední nebo dokonce základní vzdělání, pro státní rozpočet velkou finanční ztrátou. 

Pro ilustraci: jen u současného populačního ročníku sedmnáctiletých cizinců nacházejících 

se i vinou nedostatečné jazykové přípravy mimo vzdělávací systém tuto ztrátu odhadujeme 

na 2,6 mld. Kč4. Podle jiné studie by se mohlo jednat až o 14,6 mld. Kč5. 

Náklad na jednoho žáka v systému jazykové přípravy je naopak několik desítek tisíc korun. 

Tyto prostředky jsou navíc systémem často vynakládány již nyní. Žáci totiž nezřídka 

navštěvují přípravné třídy, opakují ročníky kvůli školní neúspěšnosti a školy 

zaměstnávají asistenty pedagoga v jednotlivých třídách pro nově příchozí žáky, kteří by 

naopak mohli být podpořeni jedním pedagogem ve skupině jazykové přípravy. Tyto náklady 

školský systém finančně zatěžují mnohem více než navržený systém, jen to není zjevné na 

první pohled. 

Závěrem bychom rádi shrnuli podstatné: Potřebujeme ve vzdělávacím systému 

nastavit efektivní a dostatečný systém jazykové přípravy, jinak hrozí ztráta potenciálu 

dotčených dětí a jejich následná snížená uplatnitelnost na trhu práce. V důsledku 
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 Evropská komise / EACEA / Eurydice, 2019. Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: národní politiky a 

opatření. Zpráva Eurydice. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. 
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2020), v MŠ je nárůst ještě výraznější.  

4
 PAQ Research, 2021. Mají děti v Česku stejné šance ve vzdělávání? Hlavní zjištění studie Nerovnosti ve 

vzdělávání jako zdroj neefektivity. 

5 Roman Matoušek, 2018. Finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání pro stát a jednotlivce, Odbor 

pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR, Praha. Více v přiloženém infosheetu. 

 



toho bude mít ČR v budoucnosti nižší konkurenceschopnost, a tím vznikne i 

významná finanční ztráta pro veřejné rozpočty. Spolu s další řadou odborníků máme 

za to, že si to naše společnost nemůže dovolit. 

Apelujeme proto, aby Ministerstvo financí ČR podpořilo kvalitní a udržitelný systém podpory 

žáků s OMJ, což je z pohledu veřejných financí jediná hospodárná varianta. 
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