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Mi nis te rs tvo š kols tví , ml á de že a těl ovýc hovy 
 
 

Praha, únor 2022 
Č. j.: MSMT-3880/2022-1 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým 
institutem České republiky (NPI ČR) zveřejnilo Metodické doporučení pro poskytování služeb 
školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka                   
(a z odlišného kulturního prostředí), viz metodika_DZV__23_09_final.pdf, MŠMT ČR 
(msmt.cz).  Doporučení by mělo usnadnit práci školských poradenských zařízení a rozšířit mj. 
povědomí o tom, že již nyní mohou žáci středních škol s odlišným mateřským jazykem čerpat 
několik forem státní podpory. Žáci s nedostatečnou znalostí češtiny - žáci s odlišným 
mateřským jazykem - jsou v průběhu středoškolského vzdělávání považováni za žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Vztahuje se na ně § 16 školského zákona a vyhláška             
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů.   

Vzhledem k tomu, že výše uvedený materiál je rozsáhlejšího charakteru, nabízíme pro 
potřeby škol, žáků a jejich zákonných zástupců stručnou podobu tohoto materiálu ve formě 
zpracovaného letáku A4 a graficky upraveného plakátu A3. Použít lze i přiloženou prezentaci. 
Budeme rádi, pokud se uvedený materiál dostane k co nejširšímu okruhu zainteresovaných 
osob, a to jak k dotčeným žákům a jejich zákonným zástupcům, tak k pedagogům, 
pracovníkům školního poradenského pracoviště, a i k široké veřejnosti. Materiál bude rovněž 
přeložen do několika na našem území nejobvyklejších menšinových jazyků, přičemž 
jednotlivé mutace budou zveřejněny na webových stránkách NPI ČR zde: » Překlady pro 
střední školy (npi.cz). 

Zdůrazňuji také klíčovou úlohu školských poradenských zařízení a vhodnost doporučit jejich 
návštěvu žákům s nedostatečnou znalostí češtiny, a to co nejdříve po zahájení vzdělávání 
s tím, že oni i jejich zákonní zástupci mohou čerpat bezplatné služby tlumočníků, viz                                       
» Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz).  

Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 
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