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si Vás dovoluje pozvat 
na kulatý stůl 

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem a zkoušky 
z českého jazyka – 

překážka v přístupu ke střednímu vzdělávání? 
 

který se koná 

dne 21. listopadu 2017 
 

v malém konferenčním sále  
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Kulatý stůl je určen pro zástupce a zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím 

řízených organizací, pro neziskové organizace se zaměřením na cizojazyčnou mládež, 

a dále pro odbornou veřejnost zabývající se výukou českého jazyka jako jazyka cizího. 
 

Jednání v rámci kulatého stolu by mělo přispět k výměně poznatků a zkušeností z praxe a ke společné 
diskusi o právní úpravě jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a maturitní zkoušky z českého jazyka 
ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem. 
 

Na veřejnou ochránkyni práv se v posledních letech obrátilo více osob, jež zpochybňují právní úpravu 
pro její přílišnou tvrdost a namítají její rozpor se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. 
Současná právní úprava jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka vyžaduje, aby cizojazyční žáci, 
kteří získali jakkoli krátké předchozí základní vzdělání v České republice, zkoušku vykonali ve stejné 
obtížnosti jako ostatní žáci, kteří jsou rodilými mluvčími. O prominutí zkoušky mohou požádat 
pouze ti žáci, kteří získali celé předchozí základní vzdělání na zahraniční škole. 
 

Úprava společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury vyžaduje, aby žáci s odlišným 
mateřským jazykem zkoušku skládali na stejné úrovni jako rodilí mluvčí. Pouze ti žáci, kteří v České 
republice pobývali před konáním maturitní zkoušky kratší dobu než čtyři roky, mohou požádat 
o prodloužení doby konání zkoušky a používání slovníku. Dostupné informační zdroje přitom uvádějí, 
že pro osvojení cizího jazyka na úrovni tzv. kognitivního či akademického jazyka, která je podmínkou 
pro úspěch u maturitní zkoušky, je průměrně třeba – v závislosti na odlišnosti původního mateřského 
jazyka – doba pěti až sedmi let. 
 

Účast na kulatém stole je bezplatná. Zvolte prosím maximálně 2 účastníky/účastnice za instituci. 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem: 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, a to nejpozději do úterý 14. listopadu 2017. Každého účastníka či účastnici 
prosím registrujte jednotlivě. 
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Občerstvení zajištěno. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:hoklova@ochrance.cz


 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

21. listopadu 2017 
 
09:30 – 09:45  Registrace účastnic a účastníků 

 

09:45 – 10:00 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv 

 

10:00 – 11:15 Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka 

 

 zkušenosti a případy z praxe 

 úskalí současné právní úpravy, možnosti řešení 

 diskuse 

 

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu 

 

11:30 – 13:00 Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  

 

 zkušenosti a poznatky z praxe 

 úvahy de lege ferenda 

 diskuse 

 

13:00 – 13:30 Shrnutí, závěr 

 


