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Pokyn 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice 

 
 Pro zajištění jednotného postupu při poskytování vzdělávání cizincům v základních školách, středních školách a vyšších odborných 
školách, včetně speciálních škol, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra tento pokyn: 
 

Čl.I 
  

 Základními školami, středními školami a vyššími odbornými školami, včetně speciálních škol, se pro účely tohoto pokynu rozumí tyto 
školy zřizované obcemi, kraji či ústředními orgány státní správy. 
  

Čl.II 
  

 V základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, se vzdělávají osoby, které podle zákona 
č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a zákona č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 
283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších zákonů, jsou: 
 
 1. cizinci, kterým bylo uděleno povolení k trvalému pobytu na území ČR, 
  
 2. cizinci, kteří a území ČR pobývají přechodně, a to  
a) kterým byla udělena krátkodobá víza k pobytu do 90 dnů, 
  
b) kterým byla udělena dlouhodobá víza k pobytu nad 90 dnů, 
  
c) bez víza, 
  
 3. cizinci, kterým byl na území České republiky udělen azyl - azylanti, 
  
 4. cizinci, kteří jsou účastníky řízení o udělení azylu, 
  
 5. cizinci s vízem za účelem strpění pobytu, 
  
 6. cizinci s vízem za účelem dočasné ochrany. 
  

Čl.III 
  

 1. Po dobu plnění povinné školní docházky v základních a speciálních školách, včetně vzdělávání při výkonu ústavní a ochranné 
výchovy, je cizincům uvedeným v kategorii 1. - 6. poskytováno bezplatné vzdělávání. Cizincům uvedeným v kategorii 1. - 6. je bezplatné 
vzdělávání poskytováno rovněž ve středních školách. 
 Ve vyšších odborných školách se cizincům stanoví stejná úhrada za vzdělávání jako občanům České republiky. Rovněž na realizaci 
výkonu ústavní a ochranné výchovy na území České republiky se stanoví cizincům stejná úhrada jako občanům České republiky. 
  
 2. Spolu se žádostí o vzdělávání ve střední škole předloží cizinec řediteli příslušné školy doklad, na jehož základě může na území 
České republiky pobývat. Pokud se cizinec tímto dokladem neprokáže, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně 
nutnou k udělení tohoto dokladu. Skutečnost, že žádost o vzdělávání cizince ve věku povinné školní docházky v základní škole není doložena 
dokladem, na jehož základě může pobývat na území České republiky, nesmí být důvodem pro jeho nepřijetí do základní školy. Při zařazení 
cizince do ročníku se přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a úrovni dosaženého vzdělání. 
  
 3. Cizinci, kteří se vzdělávají ve školách v České republice, studují za stejných podmínek jako občané České republiky. 
  
 4. Při hodnocení cizinců v základní nebo střední škole z předmětu český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti 
českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v 
průběhu prvního roku docházky ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikován. Při ukončování studia na střední škole se postupuje 
podle platného předpisu o ukončování studia. Žák - občan Slovenské republiky - má právo při plnění studijních povinností používat mimo 
předmět český jazyk a literatura slovenský jazyk. 
  
 5. Škola nemá povinnost žáka-cizince doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia. 
  

Čl.IV 
  

 Základní školy, kde se vzdělávají děti účastníků řízení o udělení azylu žijící v azylových zařízeních i mimo azylová zařízení, 
zabezpečují i základní jazykovou přípravu těchto dětí. Postupují podle Pokynu pro zajištění povinné školní docházky dětí žadatelů o azyl z 
azylových zařízení čj. 35 471/99 - 22 (týká se i dětí azylantů, a to z azylových zařízení i mimo azylová zařízení). 
  



Čl.V 
  

 Pokud se cizinci hlásí k přijetí do prvního ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje 
ředitel podle platného předpisu o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem s tím, že nestanoví žákovi 
přijímací zkoušku z českého jazyka, ale žák prokáže, že je schopen v českém jazyce plynně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím 
denního života. Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje 
ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k 
úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku. V případě, že žadatel o přijetí nebo o zařazení do vyššího ročníku nemá žádný 
doklad o svém předchozím studiu, ředitel střední školy rozhodne o jeho zařazení na základě ověření znalostí žáka a jeho prohlášení o dosaženém 
vzdělání. 
  

Čl.VI 
  

 Zrušuje se Pokyn MŠMT ČR ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách včetně 
speciálních škol v ČR čj. 18 062/96 - 21 . 
  

Čl.VII 
  

 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2000. 
 

Mgr. Petr Roupec, v. r. 
 

náměstek ministra 


