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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá problémy, které nastávají v integraci žáků cizinců do 

školského vzdělávacího systému v České republice a které musejí tito žáci v průběhu 

procesu začleňování překonávat. Problematika integrace dětí cizinců je velmi důležitým 

a duálním tématem, nedostává se jí však náležité pozornosti. Práce si klade za cíl 

konfrontaci teoretických koncepcí a plánů integrace s informacemi o jejich průběhu a 

naplňování v praxi. Díky uskutečněným rozhovorům s lidmi, kteří se na integraci dětí 

cizinců přímo podílí, tedy s pedagogy, jejich asistenty a pracovníky nestátních 

neziskových organizací, upozorňuje práce na problémy a bariéry, které v procesu 

integrace nastávají, a které musí tito lidé spolu s dětmi cizinci překonávat. Efektivitu 

integrace žáků cizinců na základních školách hodnotí pomocí teorie integrace Davida 

Lockwooda, jejíž dimenze představují jednotlivé bariéry úspěšného začleňování dětí 

cizinců do českého školního prostředí i celé společnosti. Přesto, že z analýzy rozhovorů 

vyplynulo, že aktér, který by se měl o integraci dětí cizinců do vzdělávacího systému 

zasluhovat nejvíce, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nevyvíjí téměř 

žádnou aktivitu, díky snaze a ochotě pedagogů se přesto daří tyto žáky do školního 

prostředí i do společnosti vcelku dobře začlenit. 

 

 

Abstract 

This bachelor´s theses deals with problems which are setted in the integration of foreign 

pupils into educational system in Czech republic and which are needed to overcome 

during the integrational process by these pupils. The issue of the foreign children 



   

integration is really important and actual topic, but doesn´t have the appropriate 

attention. The goal of this bachelor´s theses is the confrontation of theoretical 

conceptions and plans of integration whig informations about it´s process and 

implementation in reality. Because of made talks with people who are contributing the 

integration of foreign children, the pedagogues, thein assistants and non-

governanmental organization workers, this bachelor´s theses is pointing out the 

problems and the barrier which are setted in integrational process and which needed to 

master by these people and foreign children. The efficiency of the foreign pupils 

integration in primary schools is evaluated by the theory of integration by David 

Lockwood, which dimensions represents the barriers of successful inclusion of foreign 

children into czech school educational system and whole society. From analysis of talks 

resulted than the actor, Ministry of Education, who should endeavor the most in the 

problem of integration of foreign children into primary schools, does almou no aktivity, 

but thanks effort and willingness from pedagogues the integration of these children into 

school environment and into whole society is generally successful. 
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Kontext tématu 

 

Migrace obyvatelstva je jevem, který se odehrává po celém světě již od 

nepaměti. Současnými cílovými destinacemi migrantů jsou země západní a střední 

Evropy, ve kterých vládne demokracie a jsou dodržována lidská práva a svobody. 

Díky tomuto faktu získává v současné době migrace nový rozměr, jelikož se stává 

předním tématem v otázkách mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky a 

nejrůznějších strategií. Průvodním jevem migrace je pak vzrůstající napětí mezi 

migranty a obyvateli hostitelského státu, kteří obvykle pociťují obavy nad ztrátou 

vlastní kultury a národní identity.  

V průběhu posledních let dochází i v České republice k mísení nejrůznějších 

kultur z celého světa. V důsledku toho každodenně přicházíme do kontaktu s cizinci a 

jejich rodinami, s nimiž sdílíme jednu společnost a veškeré její aspekty a instituce. Pro 

cizince však může právě toto představovat velký problém, jež může vyústit až v sociální 

exkluzi. Pro rodiny cizinců, v nichž se vyskytují děti předškolního či nižšího školního 

věku, může být situace ve škole velkou zátěží a problémem, s níž se musí potýkat. 

České školství a vzdělávací systém obecně totiž není pro cizince dostatečně připraven a 

jejich integrace je tedy velmi složitá.   

Výzkumný problém 

 

V této práci se budu zabývat problémy, s nimiž se musejí děti cizinci po nástupu 

do české základní školy potýkat, jaké bariéry musí překonávat a jak se vyrovnávají se 

školským vzdělávacím systémem v České republice. Budu se zabývat tím, zda je náš 

vzdělávací systém uzpůsoben tak, aby integraci dětí cizinců vůbec dovoloval a 

urychloval, nebo zda jim je spíše překážkou v úspěšné integraci. Integrace dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i dětí-cizinců, probíhá v běžných základních 

školách, na jeho výuce se kromě učitelů podílí také další odborníci a speciální 

pedagogové. Prostředí běžné školy a nedostačující materiální a technické vybavení 

může však mnohdy způsobit to, že výsledky dítěte nejsou na očekávané úrovni a často 

že je dítě přeřazeno či navráceno do specializovaného školského zařízení. Adaptace a 

integrace cizinců do jiné, hostitelské společnosti probíhá zároveň na mnoha úrovních, 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce  



   

vždy jde ovšem o to, aby menšina co nejlépe splynula s majoritní populací. Princip je 

takový, že se skupina, jež má být integrována, stále odlišuje od většinové populace 

svým jazykem, kulturou i sociálními vztahy, neočekává se, že by se cizinci zbavili 

těchto faktů, pro ně typických a specifických. Cílem tohoto modelu je v rovině 

teoretické otevřená podpora právě této populační heterogenity. Z hlediska 

sociologických teorií je důležitý pohled na cizince jako na jedince, který se pohybuje na 

rozhraní dvou kultur a musí se potýkat s mnoha jejich konstrukcemi a formami. Cizinec 

se musí setkávat s pro něj novými formami a aspekty společnosti, které musí poznávat, 

postupně se na ně adaptovat a neustále je srovnávat s fakty, která si přináší z kultury, do 

níž se narodil.   

Data a metody 

 

Ve své práci se pokusím odhalit problematické a kritické oblasti v procesu 

integrace dětí cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice. Pro svůj 

kvalitativní výzkum jsem zvolila dva způsoby sběru dat.  

Prvním z nich bude analýza textů a dokumentů věnujících se integračním programům, 

které v České republice probíhají, a to zejména koncepcí vydaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra České republiky.  

Ve druhé části budu zkoumat zejména to, zda teoretické koncepce a plány skutečně 

probíhají a jaká je jejich efektivita v rámci integrace dětí cizinců do školského 

vzdělávacího systému České republiky. Myslím, že pro nejlepší odhalení těchto 

skutečností bude nejvhodnější oslovit přímé pracovníky ve školách a centrech, kde se 

děti – cizinci pohybují a kde k samotné integraci dochází. S pedagogy, asistenty 

pedagogů a pracovníky neziskových organizací povedu strukturované rozhovory 

s otevřenými otázkami (Hendl, 2005: 173), díky nimž odhalím mezery a problémové 

oblasti, které se v integračních programech vyskytují a díky nimž například nejsou 

natolik efektivní. Rozhovorů proběhne přibližně patnáct, všechny budou nahrávány na 

diktafon a doplněny mými poznámkami týkajícími se prostředí, kde dotazování 

proběhlo, nálady respondenta i tazatele, nejrůznějších okolností a situací, které se 

během rozhovoru vyskytly. Strukturovaný rozhovor volím proto, aby se získaná data co 

nejméně strukturně lišila a jejich následná analýza nebyla příliš složitá. Tento typ 

rozhovoru mi dále umožní jednoduše identifikovat jednotlivé problémy a témata, 

kterými se s respondenty budeme zabývat, a zároveň minimalizuje efekt můj, coby 



   

tazatelky. Následná analýza rozhovorů a další případná srovnávání mi, předpokládám, 

usnadní odhalit problematická místa v koncepcích a programech pro integraci dětí 

cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice.  

Výzkumné otázky 

 

V souladu se školským zákonem je přijat ke vzdělání každý uchazeč, proto je 

vzdělání zajištěno a poskytováno všem cizím státním příslušníkům, kteří pobývají na 

území České republiky, stejně jako občanům ČR. Pro úspěšnou integraci cizinců do 

vzdělávacího systému České republiky a tak i snadnější integraci do společnosti je 

velmi důležitý především individuální přístup ke každému žáku – cizinci. 

Ve své práci se zaměřím zejména na to, jaká je role státu v integraci dětí cizinců do 

základních škol v České republice a nakolik plní integrační systémy a programy svoji 

funkci.  

Výzkumné otázky pak mohou vypadat takto: 

 Umožňují integrační programy lepší a jednodušší začleňování cizinců do 

školského vzdělávacího systému ČR? 

 Plní stát svou roli v otázkách integrace dětí do školského vzdělávacího systému 

ČR dostatečně a efektivně? 

Cíl práce 

 

Hlavním cílem mé práce bude zjistit, v jaké míře napomáhá český školský vzdělávací 

systém integrovat a adaptovat děti cizinců do prostředí českých základních škol a 

zároveň tak do české společnosti. Dále se pokusím poukázat na problémy a nedostatky 

v integraci dětí cizinců do školského systému v České republice, na to, zda a jakým 

způsobem se daří tyto problémy řešit a zda jsou děti úspěšně začleňovány do české 

společnosti. 

Předpokládaná struktura práce 

 

1. Úvod 

2. Vymezení základní terminologie 

3. Vývoj migrace ve světě a v České republice 

4. Integrace (koncepce, programy…) 

5. Vzdělávání dětí cizinců 



   

6. Problémy v integraci   

7. Cíl práce, použitá metoda 

8. Zhodnocení dotazníkového šetření 

9. Závěr 

10. Použitá literatura 
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Úvod 

Setkáváte se, stejně jako já, každodenně s cizinci? Sdílíte s nimi společné město, 

dům, pracoviště nebo školu? Žijeme vedle sebe, mnohdy už několik let, ale občas 

můžeme mít pocit, že je mezi námi jakási bariéra.       

 Migrace není vůbec novým pojmem, lidstvo se s ní v různé míře a v různých 

obdobích a etapách setkává tisíce let. Jedná se tedy o celosvětově rozšířený a vcelku 

přirozený sociální jev. V poslední době se však dostává problematika migrace do středu 

zájmu především evropských zemí a zaujímá tak velmi významné místo na poli 

mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů.  V současné době můžeme pozorovat, že 

především v zemích západní Evropy narůstá napětí mezi migranty a občany 

hostitelského státu, kterým se nelíbí stoupající počet migrantů, příliv nových kultur a 

tradic a vidí v nově příchozích samozřejmě také konkurenty ve sféře pracovní, 

ekonomické. Česká republika se stala pro migranty zajímavou až po roce 1989, kdy 

nastolení demokracie začalo přitahovat cizince z celého světa (Šiklová, 1998). Po 

určitou dobu představovala především zemi tranzitní, přes kterou cizinci přecházeli dál 

na západ, v současné době již představuje zemi cílovou a, jak se ukazuje, pro cizince 

velmi atraktivní (Drbohlav, 2010). Právě díky tomuto faktu se zdá, že je Česká 

republika na přísun migrantů a jejich následnou integraci nepřipravena. To můžeme 

pozorovat jednak na nepříliš dokonalé integrační politice, ale také na přístupu a chování 

obyvatel České republiky k cizincům.        

 Problematika migrace a následné integrace cizinců je velmi zajímavá a aktuální, 

což jsou hlavní důvody, kvůli kterým se jim ve své práci věnuji. Problém ale shledávám 

v tom, že texty, publikace a výzkumy, které se tímto tématem zabývají, jsou zaměřeny 

především na dospělé migranty, kteří do České republiky přicházejí. V případě 

dospělých jedinců můžeme identifikovat různé migrační teorie a důvody, proč se 

k migraci rozhodli, co je k ní přimělo a jaké integrační strategie si následně sami zvolí. 

V případě dětí, které z rodné země odchází z vůle jejich rodičů, je samotná migrace a 

následná integrace o to složitější. Možná i z tohoto důvodu chybí teoretické zpracování 

problematiky dětské migrace a integrace, a proto jsem se rozhodla tímto tématem 

zabývat ve své bakalářské práci. Zaměřím na děti cizinců, které nepřicházejí do České 

republiky z vlastní vůle, ale následují své rodiče, kteří se pro migraci do České 

republiky rozhodli z nejrůznějších důvodů. Bude se jednat o děti cizinců školního věku 

(7-15 let), u kterých se budu zabývat problémy, které nastávají v jejich integraci do škol 
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a školského vzdělávacího systému České republiky. Zaměřím se především na to, zda 

jsou teoretické koncepce integrace v praxi skutečně naplňovány a to skrze aktéry, kteří 

se na samotné integraci dětí cizinců podílí. Bude mě zajímat zejména to, jakou roli hraje 

v oblasti integrace dětí cizinců školský vzdělávací systém, nakolik je v této oblasti 

účinný, co představuje pro úspěšnou integraci největší překážky a jak se je daří řešit a 

překonávat. Ve své práci se zaměřím také na to, jaká je vlastně role státu v integraci dětí 

cizinců do základních škol v České republice, zda stát a jeho instituce plní svou roli 

dostatečně a účinně a zda je jeho působení v této oblasti efektivní. Bude mě zajímat, jak 

funguje komunikace a spolupráce mezi státem, potažmo Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, které vytváří teoretické koncepce integrace, a školami a 

neziskovými organizacemi, kde přímo dochází k jejich naplňování a uplatňování. 

Neopomenu dotační integrační programy, jejich dostupnost pro školská a další zařízení 

integrace, jak jsou využívány a zda skutečně umožňují jednodušší začleňování dětí 

cizinců do školského vzdělávacího systému České republiky a do české společnosti.  

V teoretické části práce se budu zabývat současnou situací v České republice 

v oblasti integrace, především pak tím, jak se daří integrovat děti cizince do českého 

školního prostředí a tím pádem i do české společnosti. S ohledem na zkoumanou 

problematiku a ke stanoveným výzkumným otázkám jsem se rozhodla ve své práci 

vycházet z teorie integrace, kterou využiji pro teoretické uchopení tématu a následné 

zhodnocení efektivnosti zmíněných integračních koncepcí, dále pro tento účel využiji 

integrační strategie. Výzkumná část práce dokumentuje problémy a nesnáze, se kterými 

se v procesu integrace dětí cizinců musí potýkat ti, kteří se na ní přímo podílí, tedy 

učitelé na základních školách, jejich asistenti a pracovníci nestátních neziskových 

organizací. Zjištění získaná pomocí polostrukturovaných rozhovorů s těmito aktéry 

budu konfrontovat s teoretickými koncepcemi integrace a budu je tak moci zhodnotit 

právě z pohledu těch, kteří se na integraci dětí cizinců přímo podílí. Tato zjištění pak 

mohou doplnit teorii o významné skutečnosti. 
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1. Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je konfrontovat teoretické koncepce a plány integrace, kterými se budu 

zabývat v teoretické části práce, se zjištěními a informacemi o tom, jak probíhá a 

funguje integrace dětí cizinců v praxi. Díky tomu předpokládám odhalení kritických a 

problematických míst, která v integraci dětí do školského vzdělávacího systému 

nastávají a se kterými se musejí jak děti, tak ti, kteří o jejich integraci usilují, potýkat. 

Svou prací chci poukázat na problémy, které se ve vzdělávání žáků cizinců opakují, 

které nejsou koncepčně ani metodicky řešeny, a se kterými se musejí jak žáci, tak jejich 

učitelé či asistenti, vypořádávat. Zároveň bych ráda zjistila, jak tyto problémy a kritické 

oblasti hodnotí ti, kteří se na integraci dětí cizinců přímo podílí.  

Pro cíle mé práce není nutné rozlišení dětí cizinců na ty, kteří jsou občany států 

Evropské unie či občany mimo ni, tedy občany třetích zemí, pro mou práci je důležitá 

pouze odlišnost mateřského jazyka od češtiny, s níž se musejí všichni nově příchozí žáci 

cizinci při vstupu do českého školního prostředí vypořádat.   

 

Pro svou práci jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

 

 Jaké bariéry musí děti cizinci v procesu integrace překonávat? 

 Plní školský vzdělávací systém v oblasti integrace dětí cizinců dobře svou 

funkci? Usnadňuje tedy jejich integraci? 

 Dochází v praxi k naplňování vládních koncepcí a plánů integrace? 

 Jaká je role státu v integraci dětí cizinců do základních škol v české republice? 

Plní ji dostatečně? 

 

Na stanovené otázky se pokusím odpovědět pomocí teorie integrace Davida 

Lockwooda, kterou porovnám s výsledky ze svého zkoumání. Lockwood odlišuje 

v rámci této problematiky dva způsoby integrace, a to systémovou a sociální. 

Systémovou integraci spatřujeme v instituciálním řádu, ve vzájemných vztazích 

společenských subsystémů mezi sebou, sociální integraci shledáváme ve vztazích mezi 

jednotlivými aktéry (Lockwood, 2000). Pro problematiku integrace dětí cizinců budu 

tyto dimenze integrace uvažovat následujícím způsobem: 

Systémová integrace je úspěšné začlenění dětí cizinců do školy jako instituce. 

Jejími indikátory jsou: pochopení vzdělávacího systému České republiky, systému 
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výuky a vyučovacího režimu, zvládnutí češtiny jako vyučovacího jazyka, dostatek 

pomůcek, učebnic a materiálů, využívání služeb asistenta pedagoga, a komunikace mezi 

školou a rodiči dítěte. 

Sociální integrace představuje úspěšné začlenění dětí cizinců do třídního, 

případně školního, kolektivu, jehož naplněním se vytváří předpoklad pro úspěšnou 

integraci do české společnosti. Indikátory sociální integrace jsou přátelské vzájemné 

vztahy dětí ve třídním kolektivu, pozitivní klima ve třídě, subjektivní vnímání dítěte 

cizince sebe sama jako součást kolektivu, účast dětí cizinců na mimoškolních akcích a 

zájmových činnostech.  

Tyto indikátory, které v podstatě představují bariéry, které musí žáci cizinci po 

nástupu do školy překonávat, ať jsou subjektivní či objektivní, budou předmětem mého 

zkoumání. V rámci uskutečněných rozhovorů se budu svých informátorů dotazovat 

právě na bariéry a problémy, s nimiž se musí v rámci své praxe potýkat a které musí 

spolu s dětmi cizinci zdolávat.  
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2. Data a metody analýzy 

Pro dosažení cíle mé bakalářské práce jsem zvolila kvalitativní typ výzkumu. 

Potřebná data jsem získala pomocí kombinace analýzy teoretických konceptů a 

vlastního šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhodla jsem se využít i 

sekundární data, neboť mi pomohou lépe teoreticky ukotvit sledovanou problematiku 

integrace. „Sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz“ 

(Veselý, Nekola, 2007). Zdrojem těchto dat mi byly především dokumenty, koncepce a 

zákony, dále odborné články či monografie. Na teoretickou část dat jsem navázala 

vlastním výzkumným šetřením, pro nějž jsem zvolila metodu polostrukturovaných 

rozhovorů. Ty jsou podle Hendla jakousi střední cestou mezi dotazníkovým šetřením a 

zcela volným vyprávěním respondenta. Polostrukturované dotazování má předem 

definovaný účel a přibližnou osnovu otázek, je však velmi pružné a flexibilní (Hendl, 

2005). Umožňuje tak dosáhnout obdobných výsledků jako strukturované rozhovory, 

díky nimž mohu následně porovnávat jednotlivé odpovědi respondentů mezi sebou, 

zároveň je však respondentům poskytnut dostatek prostoru pro jejich vlastní postřehy, 

náměty, myšlenky a zkušenosti. Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolila proto, že mi 

usnadnil srovnávání získaných dat a jejich následnou analýzu. Tento typ rozhovoru mi 

dále umožnil jednoduše identifikovat jednotlivé problémy a témata, kterými jsme se s 

respondenty zabývali, a zároveň minimalizoval efekt můj, coby tazatelky. 

Myslím, že nejlepším způsobem, jak zjistit, zda fungují integrační programy 

v praxi a jaká je jejich efektivita, bylo oslovit lidi, kteří denně přicházejí do kontaktu 

s dětmi cizinci, působí a pracují na místech, kde k samotné integraci dochází, a jsou to 

oni, kdo k úspěšnému začlenění dětí cizinců do české společnosti velkou mírou 

přispívají. Mými informátory byli učitelé na základních školách, asistentka pedagoga a 

pracovnice nestátních neziskových organizací v Praze, kteří se věnují práci s dětmi 

cizinci a snaží se o jejich začlenění do českého prostředí. V zájmu zachování anonymity 

svých informátorů záměrně uvádím jen jejich křestní jména, v případě základních škol 

uvádím pouze městské části, kde se školy nachází. Rozhovorů proběhlo celkem šest, tři 

s pracovnicemi nestátních neziskových organizací (Kristýna, Karolína a Blanka), dva 

s pedagogy na základních školách v městských částech Praha 5 a Praha 10, přičemž 

jeden z těchto pedagogů působí zároveň jako výchovný poradce (Martina) a druhý jako 

zástupce ředitelky (Pavel), jeden s asistentkou pedagoga (Alena) na základní škole na 

Praze 13. Těchto lidí jsem se během rozhovorů tázala, s jakými problémy se ve své 
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praxi setkávají, jaké bariéry musí spolu se svými žáky překonávat, co činí dětem 

cizincům největší problémy při vstupu do české školy, zda oni sami vidí nějaká kritická 

místa v probíhajících integračních programech, co by na nich změnili nebo vylepšili, 

zda jsou nějaká evidentní problematická nebo nedostatečná ustanovení, kterými se při 

své práci musí řídit, i když jim to připadá nesmyslné, neefektivní nebo dokonce 

kontraproduktivní apod. Všechny rozhovory se záměrně uskutečnily v Praze, přímo na 

pracovištích mých informátorů, neboť v hlavním městě je koncentrace cizinců 

dlouhodobě nejvyšší. Díky tomuto faktu mají jak ve školách, tak i v organizacích, které 

se zabývají jejich úspěšným začleňováním, největší zkušenosti a jejich pracovníci mi 

tak mohli poskytnout nejkvalitnější a nejhodnotnější informace. 

  Analýza rozhovorů byla díky zvolenému typu dotazování vcelku snadná, metoda 

polostrukturovaného rozhovoru mi umožnila analyzovat rozhovory pomocí obsahové 

analýzy a usnadnila mi tak identifikovat společná témata, se kterými jsme se s mými 

informátory zabývali a která se tedy ve všech uskutečněných rozhovorech opakovala. 

Zaznamenané audio-nahrávky rozhovorů jsem přepsala a podrobila je obsahové 

analýze, která ,,poskytuje standardizovanou metodologii pro systematickou a objektivní 

analýzu obsahu zaznamenané lidské komunikace“ (Veselý, Nekola, 2007). Při následné 

analýze obsahu jsem se nevyhýbala interpretacím, protože samotné interpretace se 

stávají důležitým prvkem výzkumu. „Analýza obsahu je vždy redukcí a interpretací 

obsahu a nikoliv rekonstrukcí jeho celistvosti nebo skryté pravdy“ (Kaufmann: 2010).  

Takto se mi, společně s mými informátory, podařilo odhalit ta problematická místa, 

která se v procesu integrace dětí do českého školního prostředí vyskytují. Koncepční 

plány a dokumenty, kterými se zabývám v teoretické části práce, jsem konfrontovala s 

výsledky z mého výzkumu, a následně jsem je porovnala s teorií integrace Davida 

Lockwooda, pro zhodnocení jejich efektivity a účinnosti. 
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3. Teoretická východiska 

Pro jasnost a přehlednost mé práce a následnou interpretaci výsledků je vhodné nejprve 

vymezit základní pojmy, kterými se budu zabývat a užívat je v následujícím textu. 

 

3.1 Vymezení základních pojmů 

3.1.1 Migrace 

Migrace je chápána jako změna trvalého pobytu. Z tohoto hlediska můžeme migraci 

dělit na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace je definována jako změna trvalého 

pobytu za hranice určité administrativní jednotky, zpravidla obce. Mezinárodní migrace 

je definována jako změna obvyklého pobytu za hranice státu, OSN stanovuje limitní 

hranici jednoho roku pobytu za hranicemi daného státu. Zatímco vnitřní migrace je z 

hlediska statistiky podchycena v hlášení o stěhování je sledování mezinárodní migrace 

značně problematické (Demografie, 2004). 

 

3.1.2 Imigrant 

Imigrant je osoba, která na základě svého vlastního rozhodnutí opustí území státu, jehož 

je příslušníkem a vstoupí na území jiného státu s úmyslem získat zde trvalý nebo 

dočasný pobyt (Ministerstvo vnitra, 2010). 

 

3.1.3 Integrace 

Integrací je míněno především sbližování více kultur, což obohacuje obě strany, 

převažuje ale kultura země imigrace. U jakéhokoli pojetí integrace je důraz kladen na 

oba aktéry tohoto procesu, tedy jak na cizince, kteří mají být začleňováni, tak na ty, 

mezi něž jsou začleňováni, tedy majoritní společnost. Integrace je tedy interaktivní 

proces mezi přistěhovalci a hostitelskou společností (Rákoczyová, Trbola: 2010). 

Integrace je komplexním jevem, který má své podmínky a politické, právní, 

ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty (Ministerstvo 

vnitra, 2010).  
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3.1.4 Integrace 

Vymezení pojmu sociální integrace je v odborné literatuře nejednotné, nacházíme zde 

různá pojetí, která mají navíc velmi dynamický charakter. Pro účel této práce je 

nejvhodnějším vymezením to, které odkazuje na vládní Koncepci integrace cizinců 

z roku 2011, která je základním dokumentem pro formování politiky integrace, kdy 

sociální integraci chápeme jako proces začleňování cizinců do společnosti, do kterého 

nezbytně vstupují jak cizinci, tak majoritní společnost. Další vhodnou a užívanou 

definicí je taková, kdy je sociální integrace chápána jako inkluze a akceptace 

přistěhovalců do klíčových institucí, vztahů a pozic v hostitelské společnosti. 

 

3.2 Teorie integrace 

Jednotná teorie integrace, stejně tak jako vymezení pojmu integrace, neexistuje. Jedná 

se o multidimenzionální proces, který se v čase dynamicky vyvíjí. Tato 

multidimenzionalita je způsobena i tím, že během života migranta působí v různých 

sférách a etapách jiné začleňovací mechanismy (Kuchař, Balek, 2011). Dimenzí sociální 

integrace je možné najít několik, obvykle dle skupin či typů bariér, se kterými se musí 

cizinec potýkat, můžeme se však setkat i s dimenzemi, které přistupují k problému spíše 

z pohledu sociální exkluze. V politice sociálního začleňování jsou však přítomny 

všechny tyto dimenze (Levitas, 2000 in Mareš, Sirovátka, 2008). U většiny těchto 

přístupů či dimenzí sociálního začleňování, integrace či inkluze, ačkoli se vždy jedná o 

proces začleňování cizinců do hostitelské společnosti, do kterého nezbytně vstupují jak 

cizinci, tak majoritní společnost, soustřeďují se autoři zejména na dospělé migranty, 

v jejichž rozhodnutí k migraci nacházíme nejrůznější mechanismy, tlaky a důvody. 

Jelikož jsem se ve své práci soustředila na děti cizince, dimenze jejich začlenění do 

majoritní společnosti jsou oproti dospělým migrantům značně limitovány. Proto jsem se 

rozhodla použít teorii integrace Davida Lockwooda, který, pokud chápeme integraci 

jako vznik a udržování řádu, odlišuje v rámci této problematiky dva způsoby: 

systémovou a sociální. Systémovou integraci spatřujeme v instituciálním řádu, ve 

vzájemných vztazích společenských subsystémů mezi sebou, sociální integraci 

shledáváme ve vztazích mezi jednotlivými aktéry (Lockwood, 2000). Toto 

Lockwoodovo dělení v podstatě odpovídá kohezi jako strukturálnímu fenoménu 

v makroperspektivě a principu solidarity v mikroperspektivě (Šafr, Bayer, Sedláčková, 

2008).    
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3.3 Strategie integrace 

V rámci šetření Úspěšné a neúspěšné modely integrace cizinců je možné pozorovat jisté 

skutečnosti, které se u sledovaných skupin migrantů opakují. Takovým příkladem může 

být například druhotná migrace, tedy stěhování do velkých center a měst. Strategie 

stěhování do velkého města za prací je relativně úspěšná, často se však, zejména 

v minulosti, museli migranti potýkat s nedostatkem nebo nedosažitelností míst 

k bydlení. Zaměstnání je klíčovou oblastí v rámci integrace cizinců, neboť 

zprostředkovává kontakt s majoritním obyvatelstvem a zároveň umožňuje získávat 

prostředky k pobytu. Velmi důležitou strategií integrace je integrace skrze rodinu a 

rodinný život, které představují, mimo faktu, že člověk nezůstane sám, také vytvoření 

hospodářské jednotky a to, že se jedinec stává součástí nějakého celku. Spolu se 

zakládáním rodiny a uzavíráním sňatků však souvisí další dimenze tohoto problému, 

jako jsou například smíšená manželství (ve zmiňovaném výzkumu zejména Češka – 

Arab nebo Češka – imigrant z Balkánu), rozdílné tradice typů rodin i jejich zvyků. 

Ukazuje se, že děti ze smíšených manželství se daří integrovat relativně dobře. Jako 

velmi úspěšná se ukázala integrace skrze sportovní činnost, nadané a schopné sportovce 

přijímají takřka všude, nehledě na zemi původu. Kontakt s českými institucemi je pro 

úspěšnou integraci do společnosti, zejména pak do její strukturální části, velmi důležitý. 

Cizinci popisují, že je s nimi na úřadech a ve státních institucích jednáno korektně, jako 

špatnou zkušenost hodnotí čekání a fronty; mají pocit, že jejich čas nikoho nezajímá, 

navíc mají problém s komunikací. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že nejlépe jsou 

hodnoceny strategie integrace skrze ty instituce, které do společnosti integrují také 

Čechy samotné, tedy například školství (Uherek, 2002). Právě škola jako instituce je 

klíčovým prvkem v rámci strategie integrace dětí cizinců, mnohdy působí jako důležitý 

prvek integrace i pro rodiče, které tam své dítě vodí a jsou tak nuceni prostřednictvím 

školy komunikovat a setkávat se s českou kulturou a společností. 

 

3.4 Cizinci v České republice 

Téma úspěšného začlenění cizinců do společnosti spadá do problematiky sociální 

integrace, jejíž podmínky z velké většiny určuje a vytváří hostitelská společnost, záleží 

ale také na cizincích samotných, jak ochotně se do nové společnosti začlení. Integrace je 

procesem interakce mezi přistěhovalci a obyvateli hostitelského státu (Boswick, 
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Heckmann, 2006). Migrace a následná integrace cizinců do hostitelské země je pro nás, 

jak jsem již zmínila, velmi aktuálním tématem, neboť se Česká republika v současné 

době stává cílovou destinací velkého množství migrantů. Kvůli desetiletím prožitým 

v totalitě nejsou ale Češi na soužití s cizinci, jejich odlišný jazyk, zvyky, tradice a 

kulturu zvyklí, což s sebou přináší mnohé problémy jak pro nás, tak pro nově příchozí. 

Vzhledem k narůstajícím počtům migrantů je ale nutné, abychom se naučili žít společně 

v jednom státě a plnohodnotně ho tak spoluutvářeli. Jsme sice součástí jedné 

společnosti, v níž sdílíme stejnou kulturu a instituce, pro cizince to ale představuje 

velkou zátěž, která může postupně přerůst v sociální exkluzi. Proto je zapotřebí 

integračních a adaptačních programů, jejichž cílem je to, aby menšina cizinců co nejlépe 

splynula s majoritní populací, ale zachovala si své typické znaky. Cílovou skupinou, na 

kterou se integrační politika a snaha o začlenění soustředí, jsou občané třetích zemí, 

tedy mimo země Evropské unie, kteří legálně pobývají na území České republiky. Na 

konci roku 2012 bylo v České republice 279 961 cizinců ze třetích zemí, což je téměř 64 

% z celkového počtu cizinců pobývajících na území České republiky, z toho je více než 

42 000 dětí (Koncepce integrace…, 2013). Proto, aby se tyto děti naučily plnohodnotné 

češtině, aby vyrostly a dospěly v samostatné a soběstačné lidi jak po stránce sociální, 

tak ekonomické, aby se dokázaly ve společnosti orientovat, jsou nutná jistá opatření.  

  

3.4.1 Integrační politika v České republice 

Integrační politika se v České republice rozvíjí až po roce 2000, kdy se poprvé objevil 

základní koncepční dokument v rámci integrace cizinců, a to Koncepce integrace 

cizinců na území České republiky (Rákoczyová, Trbola, 2011). V tomto dokumentu jsou 

zmíněny klíčové předpoklady pro úspěšnou integraci cizinců do majoritní společnosti, 

například vzájemné vztahy cizinců a majoritního obyvatelstva, samostatnost, 

soběstačnost a orientace cizinců ve společnosti a jejích institucích, znalost češtiny. 

Jedná se o multidimenzionální text, který usiluje o začlenění a zapojení všech aktérů, 

kteří mohou být na poli úspěšné integrace významní, tedy mimo veřejného sektoru také 

například církve a nestátní neziskové organizace.   Česká republika má s problematikou 

imigrace a integrace relativně krátkou zkušenost, toto téma bylo dlouhou dobu spíše 

opomíjeno a do povědomí veřejnosti vstoupilo až s problémem hospodářské recese v 

letech 2008 a 2009, kdy otázky imigrace dostaly do veřejného diskursu kvůli rizikům 

propouštění zahraničních dělníků. Tehdy se v podstatě poprvé objevily informace o 
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obtížné životní situaci cizinců v České republice, přesto se tato problematika nestala 

součástí politických programů (Rákoczyová, Trbola, 2011). V procesu integrace coby 

začleňování cizinců do společnosti, do něhož vstupují jak cizinci, tak majoritní 

společnost, je kladen důraz především na vytvoření podmínek pro společné a 

bezkonfliktní soužití migrantů a majoritní populace a na to, aby byl co nejlépe využit 

potenciál, který s sebou cizinci přináší v oblasti rozvoje a obohacení kultury 

hostitelského státu (Kuchař, Balek, 2011). V procesu integrace jde mimo jiné o ,,inkluzi 

a akceptaci přistěhovalců do klíčových institucí, vztahů a pozic v hostitelské společnosti. 

Integrace je interaktivní proces mezi přistěhovalci a hostitelskou společností" 

(Bosswick a Heckmann, 2006). Cíle integrační politiky, jak je definuje Koncepce 

integrace cizinců - Společné soužití, jsou především takové podmínky pro cizince, které 

usnadní jejich začleňování do společnosti, které jim napomohou a podpoří jejich aktivní 

účast na integraci, garance dodržování jejich práv a mimo jiné vytvoření podmínek pro 

bezkonfliktní soužití ve společnosti (Koncepce integrace..., 2013). Prostředí, do kterého 

cizinci přicházejí, je formováno zaprvé institucionálními a normativními nástroji, 

zadruhé zvyky, tradicemi, předsudky a stereotypy majoritní společnosti a veřejným 

míněním. Tyto skutečnosti nelze pominout, ani je jednoduše změnit. I z tohoto důvodu 

je nutné vůči cizincům i těmto jednotlivým faktorům či skutečnostem, přistupovat 

individuálně, v případě jednotlivých politik a opatření se snažit o jejich decentralizaci a 

o přenesení působnosti na místní úroveň. Aktuální studie však prokazují, že lokální 

strategie integrace cizinců v České republice jsou doposud institucionálně 

nezabezpečeny a nerozvinuty, a až na několik výjimek nemají specializovaná pracoviště 

či pracovní pozice směřované přímo na problematiku integrace cizinců (Rákoczyová, 

Trbola, 2008). Většina autorů se ve svých textech shoduje, že se migrační a integrační 

politika rozvíjela a doposud rozvíjí spíše centralizovaně, shora dolů (viz např. Drbohlav, 

2005, Baršová, Barša, 2005, Tošnerová, 2009). Kritika této centralizovanosti je mnohdy 

podpořena také neschopností, nekoncepčností a neprůhledností dění ve státní správě, a 

proto by bylo vhodné provést koncepční změny v migrační a integrační politice a 

upravit pravomoci jednotlivých státních orgánů na všech úrovních (Rákoczyová, 

Trbola, 2011).     
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3.4.2 Integrace dětí cizinců 

Pro integraci dětí cizinců je základním integračním prostředkem a prostředníkem škola 

jako instituce, ale i jako místo setkávání a socializace. Z výzkumu vyplynulo, že jako 

nejpozitivněji hodnocené strategie integrace patří ty, které směřují k institucím 

integrujícím do společnosti také Čechy samotné, tedy například školství (Uherek, 2002). 

V souladu se školským zákonem České republiky je vzdělání zajištěno a poskytováno 

všem občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, stejně jako občanům 

České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří pobývají legálně na území České 

republiky (MŠMT, 2008). Pro úspěšnou integraci cizinců do vzdělávacího systému 

České republiky a tak i snadnější integraci do společnosti je velmi důležitý především 

individuální přístup ke každému žáku – cizinci. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy vyhlašuje každoročně dotační a rozvojové programy, které mají zajistit 

snadnější a úspěšnější integraci dětí cizinců do školského vzdělávacího systému České 

republiky. V tomto směru dále spolupracuje s Českou školní inspekcí, Ministerstvem 

práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. Pro rok 2013 navrhlo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Koncepce integrace cizinců – Společné soužití 

v roce 2013 opatření, která mají za cíl zajistit začlenění dětí cizinců do školského 

vzdělávacího systému v České republice. Žákům cizincům má být zajištěna výuka 

českého jazyka nad rámec běžných vyučovacích hodin, dále mají žáci mít možnost 

využití asistenta pedagoga, pro pedagogické pracovníky má být zajištěna možnost 

dalšího vzdělávání v rámci práce s žáky cizinci i v rámci výuky českého jazyka jako 

cizího jazyka, dále mají být zvyšovány kompetence pedagogů v rámci interkulturního 

vzdělávání a v neposlední řadě je zmiňováno informování ředitelů škol s dostatečným 

předstihem o dotačních programech, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

bude v této oblasti vyhlašovat pro rok 2013.       

 V oblasti integrace dětí cizinců zmiňuje Koncepce integrace jako prioritu znalost 

českého jazyka, který podmiňuje následné plnohodnotné začlenění do společnosti 

v oblasti ekonomické i sociální, orientaci ve společnosti a vzájemné vztahy mezi 

komunitami. Hlavním úkolem integrace pak má být zajištění rovných příležitostí ve 

vzdělávání pro děti cizince, což má být podpořeno v rámci dotačních programů 

v podobě služeb pedagogických pracovníků a jejich asistentů, posílení komunikace 

mezi školou a rodiči a mimoškolními aktivitami (Koncepce integrace…, 2013). Pro 

integraci dětí cizinců hraje klíčovou roli odlišnost jejich mateřského jazyka. To má v 
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procesu začleňování mnohem větší váhu než samotný fakt, že je žák cizinec. Při 

začleňování do českého školního prostředí je proto velmi důležitá podpora právě v 

oblasti jazykové, tedy v odpovídající výuce češtiny jako cizího jazyka.  

V roce 2009 byl vytvořen dokument nesoucí název Národní akční plán 

inkluzívního vzdělávání (NAPIV), v němž jsou vytyčeny a rozpracovány cíle pro období 

let 2010 – 2013. Přijetí tohoto plánu mělo zvýšit míru inkluzívního vzdělávání v České 

republice, tedy rovnocenného zapojení různě znevýhodněných žáků do výuky, podpořit 

prevenci sociální exkluze a napomoci jedincům s postižením či znevýhodněním 

k integraci do společnosti. I přesto, že v posledních deseti letech byly přijímány normy a 

opatření pro důrazné zvýšení inkluzívního charakteru českého školství, není možné 

v praxi v podstatě žádné změny pozorovat (NAPIV, 2009). V roce 2010 bylo 

jmenováno 108 lidé do expertních pracovních týmů, které měly Národní akční plán 

inkluzívního vzdělávání realizovat. Tato realizace by měla ale začít až v roce 2014 a 

vzhledem k tomu, že těmto lidem nebyly ani jasně vymezeny kompetence, rozhodli se 

odejít (MŠMT, 2011). Nutno dodat, že i přes zrušení této expertní skupiny podniká 

Ministerstvo v rámci integrace a inkluze konkrétní kroky, leč stále na papíře; v praxi je 

situace zcela jiná.  

Vzdělávání migrantů je ošetřeno českým školským zákonem a mezinárodními 

úmluvami. V rámci rovného přístupu, který cizinci mají spolu s českými dětmi, vztahuje 

se na ně povinná školní docházka i v tom případě, že cizinec neví, jak dlouho bude na 

území České republiky pobývat, a zda se za rok či dva nevrátí do rodné země, nebo se 

nepřesune do jiného státu.  V historii evropských států je možné najít i případy, kdy 

cizinci záměrně nebyli začleňováni do vzdělávacího systému, kdy neměli povinnost 

navštěvovat školská zařízení. V Německu se ve druhé polovině 20. století natolik 

očekávalo, že se Turecké rodiny vrátí zpět do vlasti, že děti neměly povinnost chodit do 

školy. Na přelomu století se pak musela složitě hledat řešení, jak začlenit velmi 

početnou skupinu obyvatel, která se sice v Německu narodila, německy však neuměla 

ani slovo (Meta o. s., 2011).   Je zřejmé, že taková situace je nežádoucí, proto musíme 

usilovat o co nejlepší a nejsnazší začleňování dětí cizinců do českého školního prostředí 

a jeho prostřednictvím do české společnosti. Díky tomu, že je v České republice 

problematika integrace relativně mladá a její koncepce není zdaleka dokonalá a 

kompletní, máme oproti jiným Evropským státům tu výhodu, že se můžeme v této 

oblasti poučit z chyb, se kterými se jinde museli složitě vypořádat, a můžeme se jich 

relativně snadno vyvarovat. I díky tomuto faktu se můžeme inspirovat dobrými a 
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úspěšnými metodami a strategiemi, které si naši sousedé v integraci dětí cizinců zvolili, 

a tuto zkušenost využít i v českém prostředí. Integrace cizinců je však velmi citlivým 

tématem, a právě již na školách se rozhoduje o tom, jaký vztah si děti a mladí cizinci k 

českému prostředí a Čechům, na základě svých školních zkušeností, vytvoří. V České 

republice je však problematika integrace dětí cizinců dlouhodobě podceňovaná a 

přehlížená. Školy se musely mnohdy s novou zkušeností se žáky, kteří vůbec 

nerozumějí česky, vypořádávat sami, bez jakékoli metodické a finanční podpory ze 

strany státu. Formulování koncepcí a systematických zásad probíhá bez ohledu na 

každodenní školní realitu a faktickou potřebu adekvátních opatření, navíc je často 

zpomaleno či blokováno nedostatkem politické vůle (Meta o. s., 2011).  

Pro pedagogy je spíše než to, že je žák cizinec, určující neznalost českého 

jazyka, která jej odlišuje od ostatních dětí ve třídě. Někteří z žáků, kteří se musí potýkat 

s nějakou odlišností, která ovlivňuje jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího systému, 

jsou na základě školské legislativy zařazeni do kategorie žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Do této kategorie patří žáci se zdravotním postižením, 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Těmto žákům stát legislativně vymezuje 

různá podpůrná a vyrovnávací opatření, která by měla jejich šance na vzdělání 

vyrovnávat. Existují ovšem případy, kdy žák disponuje nějakou speciální vzdělávací 

potřebou, kterou stát prostřednictvím školského zákona ale vůbec nedefinuje, nebo je 

její definice nepřesná. Takový žák pak nemá ze zákona na podpůrná či vyrovnávací 

opatření nárok, nebo se mu jich kvůli nejasné definici nedostává (ibid).   

 Žáků, kteří nejsou zahrnuti do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ale přesto potřebují speciálně-pedagogický přístup, je podle odhadů v 

českých školách asi 20 % (Lechta, 2010). Mezi těchto 20 % patří i leváci, dvojjazyčně 

hovořící žáci, někteří sociálně znevýhodnění žáci, a také právě žáci s odlišným 

mateřským jazykem. Proto žáci, kteří nerozumějí česky, potřebují speciální přístup a 

podmínky pro úspěšné začlenění do školního vzdělávacího systému. To, jakým 

způsobem jejich začleňování probíhá a s jakými problémy se musí tito žáci potýkat, ale 

odráží možnosti, kritické oblasti, ale také priority českého školství a celé české 

společnosti. Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do školy je, stejně jako u 

ostatních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, založena především na 

efektivním vyrovnávání jejich vzdělávacích potřeb a na rovnosti příležitostí vzdělávat 

se. Naštěstí u nich nedochází k systémové segregaci tím, že by byli automaticky 

zařazováni do speciálních škol, bohužel však nenavštěvují před vstupem do školy žádné 
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přípravné kurzy, které by jim přiblížily vyučovací jazyk, jako je tomu zvykem v mnoha 

evropských zemích. Tím, že žáci s odlišným mateřským jazykem nejsou zahrnuti do 

skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nemají ale nárok na vyrovnávací 

opatření například v podobě individuálních vzdělávacích plánů nebo asistentů pedagogů 

speciálně na ně zaměřených (Meta o. s., 2011).  

Pro vzdělávání žáků cizinců je specifické to, že díky odlišnému mateřskému 

jazyku nastává ve škole situace, kdy se žák dozvídá nové skutečnosti v jednotlivých 

předmětech a současně probíhá výuka českého jazyka. Jejich mateřský jazyk, který pro 

ně byl doposud jediným zdrojem informací a prostředníkem ke komunikaci s okolním 

světem, se pro ně stává v české škole naprosto neužitečným a nevyužitelným. Proto je 

klíčovým momentem doba, kdy se žák učí českému jazyku, aby vůbec porozuměl učivu. 

Osvojování jazyka je rozděleno na dvě fáze, v první člověk získává komunikační 

schopnosti pro navazování běžné komunikace, ve druhé si osvojuje kognitivní, 

akademické dovednosti (Cummins, 2000). Druhá etapa je důležitá především ve vyšších 

ročnících, kdy je učivo složitější, pro nově příchozí žáky cizince je však velmi náročné 

zvládnout obě tyto fáze, a to co nejrychleji, aby se dokázali zapojit do výuky a výkladu 

pedagoga v co nejkratším možném čase po příchodu do školy.  

 

3.5 Vzdělávání dětí cizinců a česká legislativa 

Jak již bylo popsáno výše, školský zákon zajišťuje rovný přístup ke vzdělání všem 

dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí. Spolu s právem na vzdělání mají žáci 

právo i na školní stravování a využívání školských služeb. Rovný přístup ke vzdělání 

mají i děti, u nichž není prokázána legalita pobytu na území České republiky a škola 

nemá právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu. Samotnému přijetí je ale potřeba 

věnovat velkou pozornost, neboť právě od tohoto momentu se odvíjí přístup žáka 

cizince ke vzdělávání i ke škole jako instituci. Důležité je uvážit při přijetí dosavadní 

zkušenosti dítěte se školou, odlišnost českého školního prostředí od jeho domácího, 

znalost či neznalost češtiny a jazykovou vybavenost dítěte vůbec. Jak žáka, tak jeho 

rodiče informovat o postupech a principech výuky na škole a vyrovnávat jeho jazykové 

a kulturní odlišnosti. Pohovoru s rodiči je důležitý i pro získání informací o dítěti, díky 

nimž je pak přizpůsobeno samotné začleňování do třídy a do jejího kolektivu. Za plnění 

povinné školní docházky zodpovídá zákonný zástupce dítěte, porušením této povinnosti 

se dopouští v menší míře přestupku, ve větší míře trestného činu ohrožování mravní 
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výchovy mládeže, kdy mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let. Bezplatnou přípravu 

k začlenění dítěte do školy, která zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou 

potřebám těchto žáků, zřizuje krajský úřad. Navíc má krajský úřad zajistit vzdělání 

pedagogických pracovníků, kteří tuto činnost budou vykonávat. Žáci cizinci patří do 

skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně do skupiny žáků se 

sociálním znevýhodněním. V případě žáků cizinců se může jednat o aspekt rodinného 

prostředí, kdy je rodina ohrožena sociálně patologickými jevy z důvodu nízkého 

sociálního postavení, nebo o aspekt žadatele o azyl, požívání doplňkové ochrany a 

účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany v ČR. Tito žáci mají právo na vzdělání, 

které je uzpůsobeno svým obsahem, formou a metodám jejich vzdělávacím 

schopnostem a potřebám. Musí jim být vytvořeny podmínky, které jejich vzdělávání 

umožní a mají nárok na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zohledněna povaha jejich 

znevýhodnění. Takovýmto dětem je v možnostech ředitele zřídit funkci asistenta 

pedagoga nebo jim umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Asistent pedagoga má za úkol především pomoci žákům během jejich přizpůsobování 

se školnímu prostředí, pomoci jim při výuce a při přípravě na vyučování, napomáhat při 

komunikaci se žáky, s jejich rodiči i s komunitou, ze které pochází a pomáhat 

pedagogům při výchovné a vzdělávací činnosti. Financovat asistenta by měl kraj, další 

možností je pak Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale 

to za předpokladu, že je ve škole více jak 25 % žáků se sociokulturním znevýhodněním. 

Individuální vzdělávací plán či plán vyrovnávací je možné vytvořit žákům, kteří mají 

speciální vzdělávací potřeby, nebo jsou mimořádně nadaných. U takových dětí je pak 

plán vytvořen na základě pedagogické diagnostiky jeho znalostí a schopností a jeho 

další vzdělávání je pak přímo upraveno dle jeho potřeb. Pro žáka cizince je nutné, aby 

se co nejdříve naučil komunikovat v českém jazyce, získal slovní zásobu a naučil se ji 

správně používat. Diagnostika proto probíhá zejména na bázi povídání a zjišťování jeho 

oblíbených činností a vyučovacích předmětů, školních úspěchů, rodinného prostředí, 

volnočasových aktivit a podobně. Zjišťuje jeho znalost českého jazyka, a to jak 

porozumění, tak i psaní, čtení a projev. Dále se v rámci diagnostiky zjišťují znalosti 

v ostatních vyučovacích předmětech. Velmi důležité je také pozorování žákova 

fungování v hodinách, v kolektivu, jak reaguje na spolužáky i na vyučujícího, zda s ním 

komunikuje, odpovídá na jeho dotazy a podobně. Pokud žák nemluví vůbec česky, 

samozřejmě probíhá diagnostický pohovor s tlumočníkem. V oblasti klasifikace se, 
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zejména ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, se dosažená úroveň českého 

jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje žákův výkon. V prvním 

pololetí proto, stejně jako žáci bez jakéhokoli znevýhodnění, nemusí být žák cizinec na 

vysvědčení klasifikován, pokud by nebyl klasifikován ani na konci roku, musel by 

opakovat ročník. Žáci s odlišným mateřským jazykem by měli navštěvovat třídy pro 

jazykovou přípravu nebo intenzivní kurz českého jazyka, který také zřizuje krajský úřad 

na některých školách ve svém kraji. Pro zařazení dítěte do ročníku neexistuje 

v současnosti žádný metodický pokyn, dříve jeden sice existoval, ale udával pouze, aby 

ředitelé škol přihlíželi k žákově znalosti českého jazyka a úrovni dosaženého vzdělání 

(MŠMT, 2008).  

 

3.6 Vzdělávání dětí cizinců a česká legislativa 

První dny ve škole jsou pro žáka cizince velmi důležité a je nutné, aby k němu byli 

učitelé i spolužáci shovívaví. Dítě se musí potýkat s odlišnou kulturou v nové zemi, 

může navíc procházet tzv. kulturním šokem. Každá kultura je jiná, má odlišné způsoby 

chování a vlastní systémy hodnot, což je pro nově příchozího člena, jež má být do ní 

integrován, velmi složité. Tzv. kulturní šok je v podstatě přirozená reakce na změnu 

prostředí, kultury. Jedná se o delší proces, v jehož průběhu se střídají různé fáze; od 

pocitu prvotního nadšení, přes pocit frustrace, až po přizpůsobení se změnám a kultuře 

nového státu (Marxtová, 2006). Můžeme ho označit i jako soubor pocitů ze života 

v novém prostředí, pocitů z neznáma, z nečekaných a nechtěných, nových reakcí, se 

kterými se jedinec v cizím státě setkává (Kocourek, 2010). Kulturní šok je zjednodušeně 

způsobován tím, že jsme zvyklí dívat se na ostatní lidi i na jejich chování z pohledu 

svých sociálně-kulturních zvyklostí a stejně tak je interpretovat. Stejně tak je to 

v případě dětí cizinců, kteří nastupují do české školy a chování ostatních dětí, učitelů, 

ale i prostředí, ve kterém se ocitly, jim může připadat zvláštní a nesrozumitelné. V tento 

monet hraje důležitou roli několik faktorů, mezi něž patří mimo jiné i důvod migrace, 

to, s kým jedinec do nového a neznámého prostředí vycestoval, jaké jsou jeho nejranější 

zkušenosti s novou kulturou a prostředím, jak dlouho v tomto novém prostředí pobývá, 

jaká je situace v rodině a samozřejmě jeho věk. S kulturním šokem se každý jedinec 

vyrovnává jinak, téměř vždy je ale tato situace velmi psychicky náročná a existují i 

případy, kdy jedinec tuto změnu nezvládne a musí se vrátit do země původu. Ti cizinci, 

kteří se i přes odlišnosti rozhodnou zůstat, se s kulturou cizí země prostě vyrovnat 
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musejí. Mohou si postupně vytvořit mechanismy, kterými se brání nové kultuře a 

uchovávají si díky nim svou vlastní identitu, nebo přijmout identitu novou (Kocourek, 

2010). V případě dětí cizinců hraje důležitou roli klima, které vládne ve škole a 

v třídním kolektivu. Pro úspěšnou integraci je nutné, aby se žák cizinec začal ve třídě 

cítit jako ve svém prostředí, aby si nepřipadal jiný, nový nebo cizí. Toho lze dosáhnout 

sbližováním a stmelováním celého třídního kolektivu skrze různé hry, práce ve 

skupinách či týmech, společné úkoly a projekty. Pomáhá také to, když nově příchozího 

žáka cizince svěří pedagog pod patronát nějakého konkrétního spolužáka, který mu 

vysvětluje základní fungování ve třídě a ve škole a případně mu pomáhá řešit nějaké 

nesnáze, nebo ho posadí vedle někoho komunikativního a přátelského. Je velmi důležité 

dbát také na to, aby žák cizinec neztrácel kontakt se svou původní kulturou a případně, 

aby ji i v novém prostředí mohl využívat jako zdroj znalostí, informací a zkušeností. I 

takto lze integraci spatřovat jako oboustranný proces, při němž probíhá výměna 

informací a znalostí o více kulturách, s nimiž se mají žáci ve třídě možnost setkat a 

seznámit (Berry, 1997). Klima ve škole by mělo být takové, aby žáci mezi sebou 

navzájem, ani ze strany vyučujících, nepociťovaly rozdíly v přístupu a v možnostech, 

které jim jsou nabízeny pro rozvoj jejich potenciálu, nehledě na jazykové či etnické 

překážky. Vzdělávání a kultura školy by měly žáky podněcovat k sociální koherenci a 

vzájemné spolupráci a solidaritě (Hájková, Strnadová, 2010).  
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4. Zjištění z provedeného šetření – analýza rozhovorů 

V následující části práce popisuji výsledky z provedených rozhovorů, v podstatě 

tedy to, jak probíhá integrace dětí cizinců v praxi. Budu zde uvádět problémy, se 

kterými se musejí pracovníci škol a nestátních neziskových organizací potýkat při své 

práci s dětmi cizinci v procesu jejich integrace, jaké bariéry musí žák cizinec po svém 

nástupu do české základní školy překonat, a kritická místa, která shledávají v počínání 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě v této oblasti. 

Rozhodla jsem se postupovat napříč všemi pořízenými rozhovory a pomocí 

jejich analýzy odpovědět na otázku bariér v podobě jednotlivých dimenzí integrace, 

které musí cizinec po příchodu do české základní školy překonat, nebo které 

znesnadňují jeho úspěšnou integraci u nejrůznějších důvodů. Svá zjištění budu 

strukturovat dle jednotlivých otázek, je však dobré mít na paměti, že jednotlivé 

problémy jsou v oblasti integrace velmi blízce provázané a souvisí navzájem mezi 

sebou. Po interpretaci jednotlivých dimenzí integrace v podobě jejích bariér se budu 

věnovat dalším tématům, kterými jsme se s mými informátory během rozhovorů 

zabývali, a které mají také velký vliv na úspěšnou integraci dětí cizinců.  

 

4.1 Systémová integrace 

Systémová integrace představuje proces zapojení, začlenění dítěte cizince do školy jako 

instituce. Patří sem zvládnutí a pochopení procesu vzdělávání v České republice, 

systému výuky a vyučovacího režimu, zvládnutí češtiny jako vyučovacího jazyka. Pro 

úspěšnou systémovou integraci je nezbytný dostatek učebnic, pomůcek a materiálů, 

které, spolu se službami asistenta pedagoga přispívají k jejímu naplňování. 

K úspěšnému začlenění do systému vzdělávání je potřebná také komunikace mezi 

školou a rodiči dítěte cizince. 

4.1.1 Daří se žákům cizincům pochopit vzdělávací systém 

v České republice? Adaptují se na systém výuky a 

vyučovací režim ve škole? 

Všichni mí informátoři se shodují na tom, že příchod cizince do školy je klíčovým 

momentem pro jeho přístup k dalšímu vzdělávání i k české společnosti. Žák je v novém 

prostředí, s cizími lidmi, kterým často nerozumí jediné slovo. Chápání a zažívání 
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školního vzdělávacího systému a režimu vůbec je ovlivněno klimatem, které v třídě, 

kam je žák cizinec umístěn, panuje. Podle Kristýny z nestátní neziskové organizace 

představuje velký problém to, že někteří žáci kvůli složité situaci v zemi původu 

nemuseli školu nikdy navštěvovat, jiní se setkali s naprosto odlišným vzdělávacím 

systémem, organizace výuky v České republice pro ně může být naprostou novinkou. 

Tito žáci se musí teprve seznámit s některými vyučovacími předměty a s požadavky, 

které jsou na ně kladeny, například plnění domácích úkolů nebo opatření si základních 

pomůcek. Nestátní neziskové organizace se často setkávají s tím problémem, že se 

cizinci špatně orientují v systému vzdělávání v České republice a jejich informovanost 

v tomto směru je velmi malá. Umístění žáka do ročníku je také velmi složité. Ideální je 

samozřejmě umístit dítě do třídy podle jeho věku, v případě cizinců je to mnohdy kvůli 

neschopnosti domluvit se česky takřka nemožné. Základní vzdělání je nutné v České 

republice dokončit do sedmnácti let věku žáka, od Pavla ze základní školy v Praze 5 

jsem se však dozvěděla, že pro cizince existuje výjimka, kdy je tato hranice posunuta až 

na devatenáct let. Pokud jsou ale mezi dětmi ve třídě i dvouleté rozdíly, znamená to 

problémy zejména ve vyšších ročnících. Na této škole se proto standardně žák cizinec 

umisťuje do ročníku dle věku, pokud má s češtinou velké problémy, opakuje ročník. 

Větší věkový rozdíl ale nedoporučují. Blanka z nestátní neziskové organizace 

popisovala svou zkušenost s chlapcem, který skutečně nestihl základní školu v určeném 

čase dokončit, a situace musela být velmi složitě a zdlouhavě řešena. Nutno dodat, že 

v Praze jsou již ředitelé škol s touto problematikou vcelku dobře obeznámeni a 

takovýmto problémům se relativně úspěšně předchází, na vesnicích či v malých městech 

může být situace horší. Podle Karolíny z nestátní neziskové organizace je chybou to, že 

toto není metodicky ani legislativně ukotveno. 

4.1.2 Daří se dětem zvládnout češtinu jako vyučovací jazyk? Jaké 

kroky jsou pro to podnikány? 

Jazyková bariéra je skutečně největším problémem, se kterým se žáci cizinci musejí 

v procesu integrace vypořádat. Neznalost českého jazyka totiž pro dítě cizince 

představuje potenciální ohrožení jak v oblasti neúspěšného vzdělávání, odloučení od 

kolektivu a například i v předčasném vyloučení ze vzdělávacího systému. Znalost 

českého jazyka je samozřejmě také podmínkou pro získání dalšího vzdělání, zaměstnání 

a pozdější kariérní růst. Podle výpovědí mých informátorů je výuka češtiny pro cizince 

nekoncepční, bohužel neexistuje žádná ucelená metodika nebo alespoň ministerstvem 
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schválený ,,návod“, jak cizince češtinu učit. V každém kraji má být škola, kde cizinci po 

nástupu do školy absolvují intenzivní pětasedmdesátihodinový kurz českého jazyka, 

praxe je ovšem jiná. Na základní škole v Praze 5 měli jako jediní v hlavním městě kurz 

češtiny pro cizince v tomto stanoveném rozsahu, který probíhal ještě před začátkem 

školního roku, aby si děti opět po prázdninách na češtinu navykly, a aby nově příchozí 

získaly alespoň úplné základy. Tento kurz je Pavlem velmi pozitivně hodnocen, bohužel 

kvůli nedostatku financí musel před několika lety skončit. Učitelé se rozhodli dětem 

cizincům tuto intenzivní přípravu na hodiny českého jazyka a celkově na pobyt v české 

základní škole vynahradit tak, že mají žáci celé září v rámci svého rozvrhu jenom 

češtinu. Rozsah v podstatě odpovídá zaniklému kurzu a účel toto suplování plní 

výborně. Výuka obecně je pouze na vůli a rozhodnutí učitele, takže sám pedagog 

rozhoduje o tom, nakolik se v rámci běžné vyučovací hodiny žákům cizincům věnuje. 

Podle Blanky z nestátní neziskové organizace péče, kterou učitelé svým žákům 

cizincům věnují, mnohdy překračuje rámec jejich úvazku i povinností, dělají to jen 

z dobré vůle. Pro překonání jazykové bariéry je pro cizince velmi důležitý přístup 

pedagoga a jeho otevřenost a aktivita v této oblasti. Například všichni učitelé českého 

jazyka na základní škole v Praze 5 mají absolvovaný roční intenzivní kurz výuky 

češtiny jako cizího jazyka, protože rozdíl mezi běžnou výukou češtiny a tou, kterou se 

učí žáci cizinci, je podle Pavla obrovský. Potíže nastávají zejména, pokud si učitelé 

s dlouholetou praxí nejsou schopni a ochotni připustit, že žáka cizince prostě musí učit 

jinak a trochu jiné věci. V malých městech nebo na vesnicích je tento problém ještě 

markantnější, Pavel je toho názoru, že se dítě naučí víc tím, že bude s chlapci běhat po 

poli, než od paní učitelky, která učí již třicet let stejně a není ochotna na tom nic měnit.  

 

4.1.3 Je výuka žáků cizinců podpořena dostatečným množstvím 

kvalitních učebnic, pomůcek a materiálů? 

Problém nedostatku materiálů a učebnic úzce souvisí s problémem výuky češtiny jako 

cizího jazyka. Pro práci s žáky cizinci stále chybí potřebné pomůcky a materiály, dalo 

by se říct, že chybí celé spektrum pomůcek pro výuku. Na základní škole na Praze 5, 

ačkoli mají všechny učebnice, které v České republice vyšly, stejně nacházejí v učivu 

hluchá místa, mezery. ,,Začínáme s obrázky, pak nějakým písmem, ale pak už je složitá 

gramatika. A neexistuje nic mezi tím, kdy začneme sestavovat věty, nebo spíš existuje, 

ale je to pro dospělé, ne pro děti.“ uvádí na příkladu Pavel. Učebnice nepokrývají celé 
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spektrum probírané látky, od předškoláků až po věk, kdy jdou děti na střední školy. To 

je pak na učitelích, aby si poradili, aby vymysleli něco, čím dětem požadované učivo 

přiblíží a zprostředkují, čím tyto mezery v materiálech vyplní. Ty děti, které přijdou do 

české školy v pozdějším věku, nezajímají obrázky, ale pokročilé gramatice ještě 

nerozumí. Učitelé sami často nevědí, zda mají usilovat raději o pochopení vykládané 

látky, nebo o to, aby se žák domluvil a dorozuměl v běžných komunikačních situacích a 

interakcích. Pro cizince bývá problém odborné názvosloví například v prvouce a 

vlastivědě, na druhém stupni pak v přírodopise a zeměpise, kterému cizinci pramálo 

rozumějí, i když se česky již dokážou vcelku bez problémů domluvit, hodnotí Karolína 

svou zkušenost s klienty z nestátní neziskové organizace. Alena, asistentka pedagoga na 

základní škole v Praze 13, vidí v nedostatku vhodných a kvalitních pomůcek a 

metodické podpory pro praxi zásadní problém. Sdělila mi, že žádali o pomůcky 

v původních jazycích dětí, ale neuspěli. 

 

4.1.4 Pomáhá v integraci žáka cizince, když se mu věnuje kromě 

pedagoga i asistent? Co je potřeba pro to, aby škola 

asistenta získala, a jaké nároky jsou na něj kladeny? 

Pokud mají žáci cizinci na škole k dispozici asistenta pedagoga, jejich začlenění do 

školního prostředí bývá rychlejší a úspěšnější. Na základní škole v Praze 5 pozorují díky 

práci paní asistentky u žáků cizinců velké pokroky. Paní asistentka pracuje zároveň ve 

školní družině, takže se dětem věnuje dopoledne v rámci běžných vyučovacích hodin a 

odpoledne během trávení času v družině. Na základní škole v Praze 13 si asistentka 

Alena bere děti cizince z vyučovacích hodin českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy, a 

věnuje se jim individuálně. O asistenta pedagoga si žádá škola standardně na krajském 

úřadě, stejně tak i o grant, z nějž ho potom platí. Prozatím existují kurzy pouze pro 

asistenty pedagogů pro děti se specifickými vývojovými poruchami, až nyní je nově 

jakýsi proškolovací kurz pro asistenty pedagogů zaměřených na cizince, žádné zvláštní 

a speciální požadavky na vzdělání či absolvování kurzu pro pozici asistenta ale nejsou. 
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4.1.5 Jak probíhá komunikace mezi školou a rodiči dítěte 

cizince? 

Komunikace mezi školou a rodiči je velmi důležitým aspektem začleňování dětí cizinců 

do školního prostředí v České republice. Díky odlišným kulturám, zvykům, tradicím, 

hodnotám, ale obecně i informačnímu rámci, kterým obyvatel každé země disponuje, je 

důležité rodičům i dítěti vysvětlit pravidla a organizaci českého školství, stejně tak jako 

povinnosti žáka a nároky na něj ze strany školy, potažmo učitele, kladené. To jsou 

klíčové momenty, při nichž se rozhoduje o budoucí úspěšnosti integrace do systému 

vzdělávání i do kolektivu spolužáků. Jelikož rodiče dítěte cizince většinou neumí česky, 

probíhá komunikace mezi nimi a školou obvykle s tlumočníkem. Na tlumočníky škola 

nemá většinou finanční prostředky, proto rodiče – klienti, žádají nestátní neziskové 

organizace o poskytnutí služeb tlumočníka, shodují se mí informátoři. Pokud nejde o 

vážné a zásadní, například výchovné, záležitosti, bývají někdy přizváni k tlumočení 

spolužáci z vyšších ročníků, doplňuje svou zkušenost Martina ze základní školy v Praze 

10. Zejména pro základní školství je komunikace školy s rodiči velmi důležitá a je proto 

velkým problémem, s nímž se často učitelé a pracovníci školských zařízení setkávají, 

když rodiče cizinců nechtějí se školou komunikovat. To může být způsobeno odlišným 

systémem vzdělávání v zemi jejich původu, nebo pouze jejich nevůlí a neochotou. 

S takovým problémem se na základních školách potýkají především u rodin 

pocházejících z Číny či Vietnamu, kdy je rodičům přednější jejich obživa v podobě 

restauračního zařízení či obchodu, než informace o vzdělávání jejich potomků.  

 

4.2 Sociální integrace 

Sociální integrace představuje komplex znaků, díky nimž se žák cizinec začne 

subjektivně považovat za součást kolektivu a společnosti. Podmínky, které pomáhají 

naplnit tuto skutečnost, jsou přátelské vztahy mezi spolužáky, pozitivní klima ve třídě, 

účast dětí cizinců na mimoškolních aktivitách a zájmových činnostech.  
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4.2.1 Jaké vztahy panují ve třídě, kde jsou žáci cizinci? Vznikají 

v těchto třídách nějaké konflikty? Straní se děti cizinci 

kolektivu? 

Moji informátoři, kteří působí přímo na základních školách, se shodují, že vztahy mezi 

spolužáky ve třídě jsou velmi přátelské a vlídné. Děti mezi sebe nově příchozího cizince 

přijímají bez problémů, snaží se mu v hodinách pomáhat a věnují se mu. Zejména u 

mladších dětí, v první nebo ve druhé třídě, nelze prý rozdíly mezi českými dětmi a 

cizinci pozorovat prakticky vůbec. ,,Dítě v první třídě, když přijde a nerozumí, nevadí, 

těm malým je to jedno, oni se nějak domluví. Ba naopak, ten malý cizinec se naučí 

hrozně rychle česky a ty děti zapadnou.“ popisuje svou zkušenost Pavel ze základní 

školy v Praze 5. Jistě k tomu přispívá také fakt, že děti v pražských školách jsou na 

spolužáky z jiných zemí hovořících odlišným jazykem, zvyklé a berou je jako běžnou 

součást třídního kolektivu. Problémem je, pokud se žák cizinec nechce z nějakého 

důvodu zapojit a například i sabotuje výuku. To se stává spíše u dětí starších, zejména 

na druhém stupni, které svůj pobyt v České republice považují za dočasný, plánují 

odejít někam, kde češtinu nebudou potřebovat a případné potřebné vzdělání si doplní 

tam. Výuku českého jazyka proto berou jako nutné zlo, třídního kolektivu se straní a 

volný čas tráví ve své komunitě. Karolína z nestátní neziskové organizace se setkala i 

s takovými případy, kdy těmto dětem jejich plány nevyšly a ony nakonec litovaly 

promarněných let strávených ve škole, aniž by se něco dozvěděly a naučily. 

 

4.2.2 Jaké klima panuje ve třídě, kde jsou pohromadě děti české i 

cizinci? 

Ze strany spolužáků je nálada a atmosféra ve třídě přátelská, zejména proto, že české 

děti jsou v pražských školách na spolužáky z cizích zemí zvyklé. Přistupují k nim proto 

stejně, jako ke spolužákům českým, z počátku se nově příchozím snaží pomoci 

v pochopení školního režimu i probírané látky. Pokud se žák cizinec do kolektivu 

začlenit nechce, je to na klimatu třídy znát. Překonat tuto nesnáz pomáhá práce ve 

dvojicích nebo týmech, společné třídní aktivity i mimo učebnu, jako například venkovní 

vycházky nebo sportovní aktivity, upozorňuje asistentka pedagoga Alena ze základní 

školy v Praze 13. Podle ní je navíc velmi důležitý přístup pedagogů k žákům cizincům, 

protože i ten klima ve třídě významně ovlivňuje. Zejména učitelé, kteří neučí jazyky, 
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nedokážou často dost dobře pochopit, jak je pro cizince náročné zvládnout v jeden 

moment pochopit probíranou látku i český jazyk. To, že se učitelé zúčastní kurzů nebo 

školení, nacházejí si studijní materiály pro sebevzdělávání i pro výuku, ale i celkově to, 

že se o tuto problematiku zajímají, je jen jejich vlastní aktivita a volba. A samozřejmě 

se najdou i tací, kteří se dále vzdělávat a informovat, nejen v oblasti integrace či inkluze 

dětí cizinců, nechtějí. Kristýna z nestátní neziskové organizace se setkala i s případy, 

kdy učitelé nejsou migrantům a cizincům vůbec přístupní, odmítají je vyučovat, nebo je 

ve svých hodinách zcela přehlížejí, což se pak samozřejmě odráží i na chování a vůli 

cizince učit se, ale i na celkovém klimatu třídy. 

 

4.2.3 Zapojují se žáci cizinci do mimoškolních aktivit a 

zájmových činností? 

Většinu žáků cizinců se daří zapojit do nejrůznějších kroužků, aktivit a zájmových 

činností. Prostřednictvím nich si lépe zažívají češtinu, a to zejména v běžných 

komunikačních situacích, oproti výuce ve školních hodinách, což napomáhá jejich 

rychlejší a úspěšnější integraci.  Učitelé základních škol se shodují, že integrace skrze 

tyto činnosti je velmi úspěšná, bohužel se jim některé skupiny dětí nedaří 

k mimoškolním aktivitám zlákat. Jedná se především o děti z Číny, Vietnamu a 

Mongolska, které se minimálně zapojují do volnočasových aktivit organizovaných 

školou nebo nestátními neziskovými organizacemi, protože po škole pomáhají rodičům 

v jejich zaměstnání, obvykle v obchodech, na tržištích a v restauracích. Mnohdy tyto 

děti ani neuvažují o studiu na střední škole, ačkoli by pro něj velká většina měla 

předpoklady, protože vědí, že musí pomáhat rodičům v zaměstnání. Toto potvrzuje i 

Karolína z nestátní neziskové organizace, která dodává, že se tyto děti neúčastní ani 

delších výjezdů, jakými jsou například letní tábory nebo lyžařské kurzy. Na tyto aktivity 

jsou pokaždé přizvány i české děti, které v místě konání takovéto akce bydlí, aby se 

opět obohatila kulturní a sociální zkušenost jak jejich, tak dětí cizinců. 

 

4.3.1 Odkud čerpá škola peníze potřebné pro začlenění žáků 

cizinců do výuky? 

Finanční problémy se dotýkají v podstatě všech oblastí českého školství. Od 

poskytovaných finančních prostředků se odvíjí možnosti školy i v oblasti integrace. 
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Jelikož školy nemají dostatek peněz, nemohou vynakládat takové úsilí pro začlenění 

dětí cizinců, jaké je vyžadováno. ,,Školy nemají peníze na tlumočníky, na uzpůsobení 

materiálů pro výuku, nemohou si dovolit platit dalšího člověka, který by se těmto dětem 

věnoval.“ Míní Karolína z nestátní neziskové organizace. Kristýna z jiné neziskové 

organizace popisuje problematiku dotací: ,,Finance by mohly být rozděleny plošně, děti 

jsou ve školách evidované, a proto by mohlo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy přispívat dle počtu těchto dětí na školách, ne až na základě žádostí škol. 

Některým školám se ani nevyplatí o dotace žádat kvůli administrativě, která je 

s vyplňováním žádostí spojená. Mnohdy navíc škola dotace nedostane kvůli nějaké 

formální chybě, na kterou ji však nikdo neupozorní“. Podpora ze strany státu a 

Ministerstva školství je obecně vnímána jako velmi malá, kurzy pořádají školy a jejich 

pedagogové mnohdy jen ze své dobré vůle. Pokud jsou kurzy pořádané nestátními 

neziskovými organizacemi, byť jen minimálně, zpoplatněny, není je, podle Karolíny 

z jedné z takových organizací ani možné poskytnout všem potencionálním zájemcům. 

Také v Praze 5 spatřují jeden z klíčových problémů v penězích. Pavlovi nejvíce vadí to, 

že i když každé září vykazují počty cizinců na škole, které se prakticky nemění, každý 

rok si musí složitě žádat o grant, vyplňovat desítky stránek žádostí, a doufat, že škola 

peníze dostane. Pokud by je nedostala, celý program pro cizince, na kterém učitelé roky 

pracují a který je velmi úspěšný, by se zhroutil.    

 

4.3.2 V Koncepci integrace se hovoří o vzájemné komunikaci a 

spolupráci mezi všemi aktéry integrační politiky. Jak 

probíhá tato komunikace? 

Komunikace mezi aktéry v rámci integrace neprobíhá nijak pravidelně nebo 

organizovaně. V rámci komunikace mezi neziskovými organizacemi jde spíše o řešení 

problémů, vždy ale na základě toho, že se ví, kdo co dělá a kdo se čemu věnuje, a proto 

se na něj ostatní mohou obrátit. Síť aktérů však není ještě zcela vytvořená a jednotlivé 

subjekty spolu komunikují nedostatečně a nesdílí svoje zkušenosti a problémy, které by 

společně mohly snáze vyřešit, míní Karolína z nestátní neziskové organizace. ,,Aktér, 

který by měl vyvíjet v oblasti integrace největší aktivitu, tedy Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, nedělá sám od sebe prakticky nic, spíš až reaguje na požadavky 

zdola, což je ale také otázkou až posledních několika let, předtím ministerstvo 

nereagovalo prakticky vůbec, před problémy strkalo hlavu do písku“, tlumočí svou 
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zkušenost Alena ze základní školy v Praze 13. Ona by navíc měla jako asistent 

pedagoga dle ideálních představ intenzivně komunikovat a spolupracovat i s ostatními 

pedagogy ve škole, jejich kroky a počínání v oblasti integrace dětí cizinců by měly být 

provázané, ale to je prakticky nesplnitelný úkol, především z hlediska časové náročnosti 

a individuálním požadavkům jak dětí, tak jejich učitelů. 
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5. Interpretace zjištění – odpovědi na výzkumné otázky 

5.1 Jaké bariéry musí děti cizinci v procesu integrace 

překonávat? 

Bariér, které musí žák cizinec po nástupu do školy překonat, je skutečně velké množství 

a jsou různého charakteru. Hned po nástupu do české školy čeká žáka cizince velmi 

složité období, které nemusí každý jedinec přestát. Změna prostředí, ztráta přátel a 

rodiny, zcela odlišný vyučovací systém a kulturní šok jsou jen některými bariérami, se 

kterými se musí žák cizinec vypořádat. S některými mu může jeho okolí, zejména škola, 

tedy učitelé a spolužáci, alespoň trochu pomoci. Největší bariérou je pro cizince 

neznalost jazyka, kdy nově příchozí cizinec nerozumí česky jediné slovo. V porozumění 

mu mají pomoci hodiny českého jazyka pro cizince, kde je rychlost výuky a probíraná 

látka zcela odlišná od běžné výuky českého jazyka. Učitelé však mnohdy nevědí, jak 

češtinu cizince učit, často s nimi probírají běžnou látku, jen pomaleji. S jazykovou 

bariérou se pojí problém neexistence uceleného přehledu toho, co a jak by měli učitelé 

žáky cizince učit, co s nimi ve vyučovacích hodinách probírat, a jakou formou. Vše 

záleží jen na jejich vůli a rozhodnutích, a samozřejmě na ochotě se dětem cizincům 

věnovat. Problémem v jazykové oblasti je také nedostatek materiálů a učebních 

pomůcek, které by integraci dětí skrze porozumění jazyku urychlily. Většinu materiálů 

si vytvářejí učitelé sami, spíše za pochodu a pro výuku je využívají metodou pokus – 

omyl. Přesto, že již existují učebnice pro žáky cizince, nezachycují celé spektrum 

probírané látky a učiva, tolik potřebné pro úspěšnou integraci a opět je jen na snaze 

učitelů tyto mezery v učivu něčím vyplnit a nahradit.  

 

5.2 Plní školský vzdělávací systém v oblasti integrace dětí 

cizinců dobře svou funkci? Usnadňuje tedy jejich 

integraci? 

Integrace dětí cizinců skrze školní prostředí se ukazuje jako nejefektivnější vzhledem ke 

skutečnosti, že začleňuje do společnosti a společenských institucí také děti české. Pro 

integraci dětí cizinců do české společnosti je škola skutečně jedinečným prostředkem, 

neboť zde získávají základní znalosti o české kultuře, institucích i společenských 

strukturách. Jelikož je pro cizince v České republice vstupním krokem do společnosti 
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právě vzdělání, role školy jako instituce je opravdu stěžejní. V samotném procesu 

integrace neplatí žádné zákonitosti a pravidla, ke každému žáku cizinci se musí 

přistupovat individuálně, a jedině tak je možné ho bezproblémově a úspěšně začlenit do 

třídního kolektivu, školského prostředí, a následně do české společnosti. Za vzdělávací 

systém školy, její finanční řízení i další vzdělávání pedagogických pracovníků je 

zodpovědný ředitel nebo ředitelka. Strategie integrace, kterou škola zvolí, je proto 

převážně také na této osobě, souvisí ovšem také s dostatkem finančních prostředků na 

materiály pro žáky cizince a také na odměny pedagogům, kteří se jim v rámci 

integračního procesu musejí více věnovat. V Praze je situace, zejména kvůli velkému 

počtu žáků cizinců, relativně dobrá a školy skutečně usilují o jejich co nejúspěšnější a 

nejrychlejší integraci, v čemž jim nejvíce pomáhají vlastní zkušenosti a vůle a ochota 

jejich pracovníků. 

 

5.3 Dochází v praxi k naplňování vládních koncepcí a plánů 

integrace? 

Všichni mí respondenti se shodují na tom, že teorie a praxe v problematice integrace 

dětí cizinců je úplně jiná. Každoročně obnovovaná a upravovaná Koncepce integrace si 

sice klade za cíl zajištění podpory výuky českého jazyka nad rámec běžné výuky ve 

školách, umožnit využití asistentů pedagogů, zaměřit se na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a učitelů českého jazyka jako cizího jazyka a ostatních 

pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání a výchovy cizinců, to vše pomocí 

dotačních a rozvojových programů, a s dostatečným předstihem informovat ředitele škol 

právě o těchto dotačních programech, které mají umožnit systematickou podporu 

integrace žáků cizinců (Koncepce integrace…, 2013).  Národní akční plán pak usiluje o 

integrované, inkluzívní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, tedy v ,,normálních“ 

školních zařízeních pro všechny žáky, tedy i pro ty se speciálními vzdělávacími 

potřebami a různými znevýhodněními (NAPIV, 2009). Všichni informátoři se shodují 

na tom, že cíle jsou stanovené jasně a správně, všichni se přeci snaží o to samé, tedy děti 

cizince co nejlépe integrovat do české společnosti. Procesní část je ale naprosto 

nezvládnutá, postupy, jakými by se stanovených cílů mělo dosahovat, nejsou přesně 

stanovené ani nijak metodicky ukotvené. K naplňování stanovených cílů nemůže 

docházet ani kvůli složitostem a problémům v dotačních programech, které jsem 

objasnila v samostatné otázce výše v textu.  
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5.4 Jaká je role státu v integraci dětí cizinců do základních 

škol v České republice? Plní ji dostatečně? 

Otázkou úlohy státu a jeho institucí v oblasti integrace dětí cizinců do českého 

školského prostředí jsme se s mými informátory, popravdě, bohužel příliš nezabývali. 

Nebylo toho totiž mnoho, o čem bychom spolu hovořili. Prakticky jediným krokem, 

který vláda sama od sebe vykoná, je obnovení staré verze Koncepce integrace, v níž si 

stanoví cíle a navrhne jednotlivým aktérům opatření. Přerozdělí si na adekvátní 

ministerstva balík peněz, vyhlásí dotační program a pak čekají, které školy, nestátní 

neziskové organizace a občanská sdružení si o peníze zažádají. Obracet se s prosbami o 

pomoc při řešení konkrétních problémů na státní úředníky, je v podstatě ztráta času. 

Učitel Pavel ze základní školy z Prahy 5 o tom ví své. ,,My tady přijdeme na problém a 

oni vlastně nejsou ani schopní poradit. Když jsou schopní poradit, tak to vlastně 

nefunguje. Podle školského zákona v případě, že přijde cizinec na základní školu, tak my 

bychom ho měli vzít, odeslat na kraj, kde by mu měli říct, že podle zákona existuje 

pětasedmdesáti hodinový kurz češtiny a v tom krajském městě nebo po kraji by aspoň 

jedna základní škola měla být, kam to dítě na těch pětasedmdesát hodin bude chodit, 

kde je člověk, který tomu rozumí a to dítě ten základ naučí. Když jsem se dotázal na 

magistrátu hlavního města Prahy, tak mi řekli, že o ničem takovém nevědí. Po chvíli 

hledání v počítači mi úřednice oznámila, že to dělá jedna základní škola na Praze 5. 

Tak jsem jí řekl, že my už to neděláme. Že jsme to dělali, ale grant skončil, nový jsme 

nedostali, tak už to neděláme. Tak se paní podivila, že v Praze už asi nikdo jiný není, že 

je sice porušen školský zákon, ale že s tím nic nezmůže. Protože nejsou peníze.“ Když 

už jsou některé oblasti integrace dětí cizinců teoreticky a legislativně ukotveny, je velmi 

těžké je v praxi naplnit a dosáhnout. Provázanost a komunikace mezi státem a 

jednotlivými ministerstvy, a zařízeními, kde se integrace skutečně ,,děje“ je totiž 

prakticky nulová. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou integrace dětí cizinců do 

školského vzdělávacího systému České republiky a otázkami, nakolik je tato integrace 

úspěšná a jaké problémy v jejím procesu nastávají. Téma integrace dětí cizinců je pro 

Českou republiku velmi aktuální, bohužel mu ale není věnována dostatečná pozornost. 

Měli bychom si uvědomit, že to, nakolik se nám podaří děti cizince integrovat do 

českého vzdělávacího systému a jaké předpoklady tím vytvoříme pro jeho úspěšné 

začlenění do společenské struktury státu, do jeho institucí a pracovního trhu, významně 

ovlivňuje budoucí podobu celé naší společnosti a českého státu.   

Za cíl této práce jsem si stanovila konfrontaci teoretických plánů a koncepcí 

integrace s tím, jak funguje a probíhá proces integrace dětí cizinců v praxi.  Rozhodla 

jsem se zjistit, jaké problémy a bariéry musí žáci cizinci během procesu integrace 

překonávat, jak se jim v tomto směru daří a kdo nebo co úspěšnému začlenění těchto 

dětí nejvíce přispívá. Teoretickým základem pro mou práci byla teorie integrace Davida 

Lockwooda.  

Podařilo se mi identifikovat několik kritických oblastí, které v průběhu procesu 

integrace nastávají a se kterými se musejí jak žáci cizinci, tak ti, kteří se o jejich 

úspěšnou integraci snaží, vypořádávat. Největším problémem je pro žáky cizince 

jazyková bariéra, která jim znesnadňuje pochopení základních situací a momentů, které 

ve škole i mimo ni nastávají. Kvůli kulturním odlišnostem se setkávají se skutečnostmi, 

kterým nerozumějí a kvůli neznalosti jazyka jim nemohou být vysvětleny. Je proto 

nezbytná výuka češtiny jako cizího jazyka, aby se podařilo tuto bariéru v co možná 

nejkratším čase překonat. S výukou češtiny pro cizince je spojen problém nedostatku 

pomůcek, materiálů a učebnic, které navíc nepokrývají celé spektrum potřebné 

probírané látky. Tyto pomůcky a materiály v podobě například pracovních listů si navíc 

většinou vytvářejí vyučující sami, za pochodu, v průběhu integračního procesu a 

metodou pokus – omyl se je pokouší aplikovat během výuky. Aktivita, kterou učitelé ve 

snaze děti cizince integrovat vyvíjejí, je pouze odrazem jejich snahy a dobré vůle, ve 

většině případů totiž čas strávený s žáky cizinci překračuje jejich pracovní úvazek.

 Nedostatek finančních prostředků je faktorem, který ovlivňuje v podstatě 

všechny zmíněné problémy a bariéry. Kvůli složitosti dotačních programů a zdlouhavé 

administrativě se mnoha školám ani nevyplatí o dotace pro žáky cizince žádat. Těm 

školám, které o dotace žádají, zabere vyplňování žádostí dlouhé hodiny, i přes to, že se 
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jejich žádosti během let prakticky nemění. Každý rok se pak, podle slov mých 

respondentů, školy a organizace ,,modlí“, aby jim byly dotace přiděleny a celý program 

pro cizince, na kterém několik let usilovně pracují, se nezhroutil. Mnohdy se také stává, 

že nejsou dotace škole či organizaci přiděleny kvůli formální chybě ve formuláři. 

Vyhlašování dotačních programů je přitom v podstatě jedinou aktivitou, kterou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti integrace dětí cizinců samo od 

sebe vyvíjí. Jinak spíše reaguje na problémy zdola, tedy ze strany aktérů, kteří se na 

integraci dětí cizinců podílí přímo a musí tedy jednotlivé problémy v tomto procesu 

řešit. Komunikace mezi těmito aktéry a ministerstvem je však minimální. I přes tyto 

problémy se však zdá, že integrace dětí cizinců probíhá úspěšně. Díky létům praxe na 

základních školách a v nestátních neziskových organizacích v Praze se podařilo objevit 

mechanismy a postupy, které i přes veškeré problémy a bariéry podporují integraci dětí 

cizinců do školského vzdělávacího systému České republiky a skrze ni i do české 

společnosti. Systémové i sociální bariéry v integraci dětí cizinců se daří překonávat a 

ukázalo se, že jdou tyto dvě dimenze v případě žáků cizinců ruku v ruce. V případě dětí 

cizinců v podstatě nemůže nastat situace, kdy by byly bariéry jednoho typu překonány a 

druhého ne, jejich zvládnutí se v procesu integrace vzájemně podmiňuje a doplňuje. Po 

určité době strávené ve škole není ve výsledcích mnoha žáků cizinců a českých žáků 

téměř žádný rozdíl, někteří cizinci prý dokonce své české spolužáky v mnoha 

vyučovacích předmětech předčí.      

 Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že snaha o integraci ze strany státu, 

vlády a ministerstev je v podstatě minimální, všichni moji informátoři se shodli na tom, 

že si v podstatě se vším musejí poradit a vystačit sami. Přesto se ale shodují také na 

tom, že integrace dětí cizinců do základních škol a vzdělávacího procesu funguje a že se 

jim problémy a bariéry daří společně překonávat.  Nabízí se tedy otázka, zda není lepší, 

že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasahuje do procesu integrace jako 

takového spíše sporadicky, skrze zákony a vyhlašované dotační programy, a integrace, 

její podoba a průběh, jsou utvářeny a naplňovány díky praktickým zkušenostem a 

empirickým ověřováním nejrůznějších metod a technik v přímo v samotném procesu 

integrace. Možným řešením by mohlo být zřízení poradního orgánu, expertní skupiny, 

nějakého prostředníka mezi jednotlivými aktéry a vládními subjekty, který by se 

zabýval problémy, které školy ani ministerstvo jeden bez druhého nevyřeší, tedy 

například nekoncepčně uchopenou metodikou.      
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7. Summary 

In this bachelor´s theses I wanted to refer about problems and barriers with are foreign 

children during the integrational process dealing with and which are needed to 

overcome by them. The integration of these children is really important for their future 

live, their next education and also their place in economic and work system. There are 

many barriers in the integrational process, in a firt moments spending here in Czech 

republic are foreign children dealing with different culture, which includes different 

habits, traditions, social and political structure. For children in schools could be problem 

different system of education which have to understand and accept. The biggest 

problem which are foreign children overcoming is the languge barrier. With this help 

them their pedagogues and teaching assistant, but usually just from the reason of thein 

willingness, care and will. They are preparing work and materials for foreign pupils to 

integrate them into school classes, they are spending thein free time to help pupils with 

czech langure and school curriculum. If there is some problem, teacher has to dael with, 

it si up to him to think about it and help his foreign pupil. Ministry of Education just 

edit conceptions and plans about integration but this theory and reality in schools is 

really different. Actually no more aktivity from this part, no more care.  

I wanted to show, in this bachelor´s theses, the problems which are included in 

the integrational process and which are needed to overcome because of the successfulm 

integration of foreign children. From analysis results than my informants are dissatisfied 

because of Ministry of Education conduct, but even so they work with children, help 

them in classes and help them to successful inclusion into educational system and 

through that into whole society.    
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10. Přílohy 

10.1 Příloha č. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Český statistický úřad) 

 

10.2 Příloha č. 2: 

 

Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, základních, středních a vyšších  
 odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2011/12         

Children, pupils and students at nursery schools, basic, secondary and higher professional schools  
and conservatories: by citizenship; school year 2011/12         

Pramen: MŠMT ČR     Source: Ministry of Education, Youth and Sports         

Státní občanství 
Citizenship 

Mateřské školy  
Nursery schools 

Základní školy 
Basic schools 

Střední školy  
Secondary schools 

Konzervatoře 
Conservatories 

Vyšší odborné školy 
Higher professional 

schools 

        

        

děti 
Children 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

žáci 
Pupils 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

žáci 
Pupils 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

žáci 
Pupils 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

studenti 
Students 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

        

        

Celkem / Total 342 521  x  794 613  x  501 185  x  3 535  x  29 328  x          

Česká republika 
Czech Republic 337 807  x  780 298  x  492 333  x  3 384  x  28 864  x          

Cizinci celkem 
Foreigners, total 4 714  1,4  14 315  1,8  8 852  1,8  151  4,3  464  1,6          

Celkem EU 27  
EU 27, total  1 189  0,3  4 237  0,5  2 004  0,4  84  2,4  255  0,9          
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Ostatní evropské  
  země 
Other European  
  countries 1 719  0,5  5 538  0,7  3 606  0,7  48  1,4  166  0,6          

Ostatní země 
Other countries 1 806  0,5  4 540  0,6  3 232  0,6  19  0,5  43  0,1          

s trvalým pobytem 
With permanent  
  residence 4 428  93,9  11 640  81,3  7 636  86,3  50  33,1  193  41,6          

azylanti / Refugees 50  1,1  211  1,5  46  0,5  0 0 –  –          

Vybrané země 
Selected countries                             

Ukrajina 1 089  23,1  3 392  23,7  2 139  24,2  23 15,2  89  19,2          

Vietnam 1 298  27,5  2 852  19,9  2 340  26,4  1  0,7  2  0,4          

Slovensko 786  16,7  3 161  22,1  1 530  17,3  66  43,7  240  51,7          

Rusko 353  7,5  1 244  8,7  900  10,2  17  11,3  55  11,9          

Mongolsko 122  2,6  457  3,2  196  2,2  1  0,7  - -         

Moldavsko 92  2,0  304  2,1  160  1,8  - - 6  1,3          

Čína 76  1,6  276  1,9  47  0,5  1  0,7  - -         

Polsko 91  1,9  250  1,7  121  1,4  1  0,7  - -         

Bulharsko 79  1,7  257  1,8  85  1,0  2  1,3  2  0,4          

Kazachstán 46  1,0  175  1,2  168  1,9  1  0,7  19  4,1          

Bělorusko 61  1,3  181  1,3  139  1,6  5  3,3  5  1,1          

Rumunsko 64  1,4  158  1,1  69  0,8  1 0,7  - -         

Srbsko 39  0,8  128  0,9  97  1,1  1 0,7  6  1,3          

Arménie 32  0,7  119  0,8  97  1,1  1  0,7  - -         

Německo 52  1,1  131  0,9  89  1,0  - - - -         

Chorvatsko 30  0,6  95  0,7  58  0,7  - - - -         

Spojené státy 38  0,8  97  0,7  39  0,4  - - 2  0,4          

Makedonie 15  0,3  77  0,5  21  0,2  1  0,7  - -         

Kyrgyzstán 96  2,0  54  0,4  32  0,4  - - 4  0,9          
Bosna a 

Hercegovina 16  0,3  57  0,4  50  0,6  - - - -         

Korea 31  0,7  54  0,4  22  0,2  1  0,7  - -         

Nizozemsko 18  0,4  47  0,3  8  0,1  - - 1  0,2          

Izrael  13  0,3  50  0,3  23  0,3  - - - -         

Spojené království 15  0,3  51  0,4  10  0,1  - - - -         

Irák  1  0,0  32  0,2  11  0,1  - - - -         

Itálie 11 0,2  34  0,2  19  0,2  - - - -         

Uzbekistán  6  0,1  36  0,3  15  0,2  - - 5  1,1          

Gruzie 5  0,1  25  0,2  30  0,3  - - - -         

Litva 13  0  29  0  6  0  1  1  - -         

Pákistán 10  0  27  0  8  0  - - - -         

Turecko 7  0  26  0  14  0  - - 2  0          

                              

                              

                              
 
                             

                              

                              

                              
                              

(zdroj: Český statistický úřad) 
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10.3 Příloha č. 3: 

Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a  vysoké školy - studující cizinci; 2003/04-2011/12 
 

Nursery, basic and secondary schools, conservatories, higher professional schools and universities: foreign students;  
2003/04-2011/12 

 
            Pramen: MŠMT ČR 

           Source: Ministry of Education, Youth and Sports 
      

  
 

Ukazatel 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Indicator 

 
Mateřské školy 3 252  3 244  3 213  2 811  3 078  3 535  3 963  4 233  4 714  Nursary school 

 Základní školy  12 973  12 113  12 279  12 504  12 963  13 583  13 839  14 109  14 315  Basic schools 

 Střední školy 3 584  4 250  4 940  5 615  6 314  7 134  7 900  8 458  8 852  Secondary schools 

 Konzervatoře 74  82  93  112  110  131  118  136  151  Conservatories 

 
Vyšší odborné školy 385  353  313  304  321  307  349  426  464  

Higher professional 
schools 

 Vysoké školy 13 136  17 135  21 007  24 121  27 580  31 218  34 552  37 688  38 942  Universities 

 
            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            (zdroj: Český statistický úřad) 

 

 

10.4 Příloha č. 4:  

Výňatek z Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013 

 

2. ÚVOD 

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití (dále 
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jen „Postup“) v roce 2013 vychází z analýzy aktuální situace a problémů 

identifikovaných v oblasti integrace cizinců v roce 2012 a konkretizuje záměry politiky 

integrace cizinců definované v aktualizované Koncepci integrace cizinců – Společné 

soužití2. Navrhuje konkrétní opatření, kterými příslušné rezorty odpovědné za realizaci 

integrační politiky v průběhu roku 2013 podpoří integraci cizinců v České republice. 

Postup zároveň předpokládá intenzivní spolupráci na realizaci integrační politiky 

zejména s nestátními neziskovými organizacemi, regionálními Centry na podporu 

integrace cizinců, obcemi a dalšími subjekty. 

 

Politika integrace cizinců bude i nadále spočívat především na principech: 

- efektivity integračních opatření i vynaložených finančních prostředků; 

- jasných a uchopitelných výsledků všech integračních aktivit; 

- dostupnosti a adresnosti integračních opatření; 

- podpory rozvoje občanské společnosti a praktické spolupráce všech, kdo 

mohou přispět k úspěšnému průběhu integrace; 

- podpory implementace integrační politiky na regionální a lokální úrovni (např. 

další rozvoj systému Center na podporu integrace cizinců a přímá spolupráce 

s místní samosprávou). 

 

3. CÍLE INTEGRAČNÍ POLITIKY 

Úspěšná politika integrace cizinců představuje klíčový prvek politiky legální migrace. 

Migrační politika může zároveň přispívat k úspěšnosti integrační politiky – může být 

bezproblémová a oboustranně prospěšná pouze tehdy, pokud na ni přímo navazují 

integrační opatření, která cizincům napomohou začlenit se do společnosti. 

Integrace je dynamický dlouhodobý oboustranný proces, který vyžaduje zapojení 

nejen cizinců a jejich potomků, ale i majoritní společnosti. Záměrem veškerých 

integračních opatření je docílit oboustranně přínosného soužití nově příchozích i 

obyvatelstva přijímající země. Integrační politika musí flexibilně reagovat na nové 

skutečnosti a potřeby, a to jak cizinců, tak i české společnosti, podporovat sociální 

soudržnost země a posilovat vědomí vzájemné propojenosti migrace a integrace se 

sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými aspekty života společnosti. 

Úkolem společnosti ČR je vytvářet cizincům podmínky pro jejich plnou účast na životě 

společnosti, zajistit rovné zacházení, dbát na prosazování rovných příležitostí pro ženy a 

muže – cizinky a cizince, poskytovat ochranu před diskriminací a dalšími negativními 
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jevy, a integraci cizinců napomáhat. Ze strany cizinců předpokládá integrace vůli 

zapojit se do společnosti, dodržovat právní předpisy a znát a respektovat hodnoty 

přijímající země i EU. 

Cílem integrace je dosáhnout nekonfliktního a oboustranně uspokojivého společného 

soužití, vzájemného poznání a porozumění mezi cizinci i společností, ve které žijí, 

umožnit cizincům, aby byli schopni důstojného a samostatného života během svého 

pobytu v České republice Záměrem všech aktivit integrační politiky je předcházet 

vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení 

cizinců. 

 

4. CÍLOVÁ SKUPINA INTEGRACE 

Politika integrace cizinců3 je zacílena na občany třetích zemí (tj. zemí mimo EU, 

Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) pobývající legálně na území České 

republiky. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny (jako 

doplňková cílová skupina) také občané zemí EU. Do cílové skupiny Koncepce integrace 

cizinců nepatří žadatelé o mezinárodní ochranu či osoby, jimž byla mezinárodní ochrana 

udělena4. Cílovou skupinou integrace je i majoritní společnost. Integrační opatření se 

zaměří především na dlouhodobě či trvale pobývající cizince, vybraná opatření se však 

budou vztahovat i na nově příchozí cizince. Specifická opatření se zaměří i na 

informovanost cizinců v předmigračním období v zemi původu. Pozornost bude 

nezbytně věnována integraci cizinců ve zranitelném postavení, zejména pak ženám – 

cizinkám, a to nejen ženám zapojeným do trhu práce, ale zejména ženám v domácnosti, 

s důrazem na opatření umožňující jejich účast na integračních aktivitách. Zvláštní 

pozornost bude věnována i druhé generaci cizinců – dětí a mládeže. Integrace se zaměří 

také na integraci rodin cizinců. 

 

5. PRIORITY INTEGRACE CIZINCŮ 

Prioritami aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití budou i 

nadále opatření zacílená do čtyř klíčových oblastí předpokladů úspěšné integrace 

cizinců – znalost českého jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost, orientace ve 

společnosti a vztahy mezi komunitami. 

a) Znalost českého jazyka cizinců 

Znalost českého jazyka je nezbytná pro začlenění do společnosti a rozvoj vzájemných 
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vztahů mezi cizinci a většinovou společností; je klíčovým faktorem pro získání vzdělání 

a kvalifikace, umožnění přístupu na trh práce a pro sociální i ekonomickou soběstačnost 

cizinců na základě principu rovných příležitostí. 

 děti cizinci: 

Zásadním úkolem integrace je zajištění rovných příležitostí dětí - cizinců ve vzdělávání. 

Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky dětí-

cizinců ze třetích zemí i získání dalšího vzdělání, zaměstnání a kariérního růstu. 

Bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí-cizinců je nezbytné v rámci dotací 

podpořit službami pedagogických asistentů, posílením komunikace školy s rodiči žáků a 

mimoškolními integračními aktivitami. Ve všech programech na podporu výuky 

českého jazyka pro žáky-cizince je potřeba klást důraz především na: základní 

komunikační dovednosti v běžných životních situacích, rozvoj jazykových kompetencí 

žáků-cizinců v klasické třídě i mimo ni, zvládnutí českého jazyka pro začlenění žáků-

cizinců do běžné výuky, vícejazyčný kontext, specifickou roli pedagoga v multikulturní 

třídě (role učitele jazyků a ostatních vyučovacích předmětů), respekt k interkulturním 

odlišnostem. 

Návrhy opatření (MŠMT): 

- zajistit podporu výuky českého jazyka nad rámec běžné výuky ve školách pro 

žákycizince v předškolním a základním vzdělávání prostřednictvím rozvojového a 

dotačního programu; 

- umožnit využití asistentů pedagoga pro žáky cizince prostřednictvím rozvojového 

programu; 

- zaměřit se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na další 

vzdělávání učitelů českého jazyka jako cizího jazyka a na vzdělávání ostatních 

pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání a výchovy žáků-cizinců; 

- podpořit zvyšování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků zejména 

pomocí e-learningového výukového programu v rámci DVPP; 

- informovat ředitele škol s dostatečným předstihem o dotačních programech, které bude 

MŠMT vyhlašovat na rok 2013 s cílem umožnit zajištění systematické podpory 

integrace žáků – cizinců. 

 dospělí cizinci: 

Znalost českého jazyka představuje hlavní předpoklad úspěšné integrace. Zájem 

cizinců o znalost českého jazyka je mj. motivován povinností prokazování znalosti 

českého jazyka (na úrovni A1) jako jedné z podmínek pro získání povolení k trvalému 
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pobytu. Cílem integrační politiky je zajistit co nejširší regionální dostupnost kurzů 

českého jazyka pro dospělé cizince, a to pro různé stupně pokročilosti včetně kurzů 

profesního jazyka. Nabídku jazykových kurzů je nutno doplnit i alternativními 

možnostmi výuky či samostudia českého jazyka. Kurzy budou poskytovány v rámci 

regionálních Center na podporu integrace cizinců, v rámci projektů místních samospráv, 

nestátních neziskových organizací a dalších subjektů (např. škol, úřadů práce v rámci 

rekvalifikace atd.). 

Návrhy opatření: 

- v průběhu roku 2013 aktivně podporovat nabídku kurzů českého jazyka úřady práce (v 

rámci rekvalifikace) a kurzy českého jazyka zaměřené na výkon povolání, případně i 

ve spolupráci se zaměstnavateli (MPSV – úřady práce); 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU umožnit rozšíření 

nabídky kurzů českého jazyka pro dospělé cizince pro různé stupně pokročilosti, a to i 

nad úroveň A1 požadovanou pro trvalý pobyt (MV); 

- aktivně podpořit projekty alternativních možností výuky, zejména pak internetové 

stránky k samostudiu českého jazyka, e-learningový kurz českého jazyka, 

audioučebnice pro samouky apod. (MV, MŠMT); 

- průběžně pokračovat v informační kampani k povinnosti složit zkoušku z českého 

jazyka pro účely trvalého pobytu, včetně aktualizace internetových stránek 

www.cestina-pro-cizince.cz (MV, MŠMT); 

- průběžně zajišťovat propagaci zkoušky pro účely trvalého pobytu mezi cizinci, včetně 

pořádání školení k formátu této zkoušky pro učitele kurzů českého jazyka pro cizince 

(MŠMT). 

b) Ekonomická a sociální soběstačnost 

Jedním z předpokladů dosažení ekonomické i sociální soběstačnosti cizinců je 

informovanost o jejich právech a povinnostech, stejně jako o podmínkách zaměstnávání 

a podnikání v České republice, která může významně napomoci k samostatnosti cizinců 

a k omezení míry jejich manipulovatelnosti, k předcházení jejich závislosti na 

zprostředkovatelích. Opatření by proto měla směřovat k podpoře přístupu cizinců na trh 

práce a jejich schopnosti na trhu práce setrvat, zajištění ochrany cizinců před 

diskriminací a zneužíváním. Je nezbytné důsledně monitorovat vývoj situace a 

postavení cizinců a na zjištěné problémy bezprostředně reagovat, odstraňovat nejen 

bariéry integrace, ale i bariéry přístupu k integračním službám. 

Návrhy opatření: 
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- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 30. 

září 2013 podpořit projekty zaměřené na aktivní kontaktování a podporu cizinců 

v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím terénní sociální práce (streetwork) (MV, 

MPSV); 

- nejpozději do 30. září 2013 v rámci dotací na sociální služby podpořit projekty na 

sociální poradenství a terénní sociální práci, jejichž cílovou skupinou jsou také cizinci 

(MPSV). 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 

30. září 2013 podpořit vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti terénní sociální 

práce v prostředí cizinců (streetwork) (MV, MPSV). 

- systematicky zajišťovat vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků NNO, 

regionálních Center na podporu integrace cizinců případně dalších subjektů v terénní 

sociální práci (streetwork) v přirozeném prostředí cizinců formou akreditovaných 

kurzů nebo vzdělávacích seminářů (MV, MPSV); 

- posilovat poskytování sociálně právního poradenství cizincům, včetně seminářů na 

konkrétní témata související s pobytem, zaměstnáním a podnikáním cizinců (MPSV, 

MV); 

- průběžně důsledně monitorovat vývoj situace a postavení cizinců v jednotlivých 

regionech a lokalitách s cílem efektivně řešit vznikající problémy (MV); 

- průběžně sledovat efektivitu dosud realizované výuky českého jazyka v rámci 

rekvalifikačních kurzů; do 30. června 2013 provést analýzu míry využívání této výuky 

a její efektivity, zejména co do počtu zúčastněných, a na základě výsledků analýzy do 

31. 12. 2013 navrhnout/realizovat opatření k optimalizaci využívání tohoto 

rekvalifikačního opatření (MPSV - úřady práce); 

- průběžně zvyšovat informovanost zaměstnavatelů o podmínkách zaměstnávání 

různých kategorií cizinců a zvyšovat informovanost cizinců o procedurách legálního 

zaměstnávání (MPSV); 

- průběžně podporovat poskytování informací úřady práce, prostřednictvím 

nejrůznějších informačních kanálů, a to v co nejširším spektru jazykových verzí 

(MPSV-úřady práce); 

- provozovat a ve spolupráci s MV aktualizovat obsah internetové stránky 

www.cizinci.cz; 

- provozovat a pravidelně aktualizovat informace týkající se zaměstnávání cizinců na 

Portálu veřejné správy ČR v sekci zahraniční zaměstnanost http://portal.gov.cz 
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(MPSV). 

c) Orientace cizince ve společnosti – informovanost cizinců 

Základem integrace je zajištění plné informovanosti cizinců ve všech fázích jejich 

pobytu v České republice. Pro včasné zapojení do společnosti je nezbytné pomoci 

cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s jejich právy i povinnostmi, s 

místními poměry a zvyklostmi, s hodnotami zdejší společnosti. Cílem je podpora 

sociální soběstačnosti cizinců a snížení míry jejich zranitelnosti. 

Orientace cizince v hostitelské společnosti bude zajišťována zejména prostřednictvím 

integračních kurzů; jejich zaměření a rozsah budou diferencovány podle délky a účelu 

pobytu cizince na území České republiky. 

- předmigrační informace - základní informace o podmínkách pobytu cizinců v České 

republice s upozorněním na případná rizika spojená s nedodržováním zákonů. 

Informace budou poskytovány potenciálním imigrantům již v předodjezdovém období v 

zemi původu, a to v jazyce migrantů, a budou obsahovat i kontakty na úřady a 

organizace podporující 

integraci cizinců. 

- adaptačně - integrační kurzy pro nově příchozí cizince (cca do 6 měsíců po příjezdu) 

se zaměří na praktické informace nezbytné pro orientaci ve společnosti, seznámení se s 

právy a povinnostmi, s hodnotami a zvyklostmi zdejší společnosti. Tyto kurzy budou 

krátké, časově dostupné, srozumitelné. Kurzy budou vedeny v českém jazyce a zároveň 

tlumočeny do jazyka srozumitelného cizincům (min. v 5 jazycích). 

- kurzy pro cizince s dlouhodobým či trvalým pobytem budou směřovány k poznání 

hodnot společnosti v České republice resp. v EU (zásady demokracie, rovnosti žen a 

mužů, důstojnosti lidské bytosti a ochrany lidských práv), na hlubší poznání společnosti 

v České republice (historie státu, právní řád, politické uspořádání státu, kulturní 

odlišnosti apod.), na seznámení se systémem institucí a úřadů v České republice i na 

řešení aktuálních problémů a potřeb cizinců. Tyto kurzy budou vedeny v českém jazyce, 

ať již samostatně nebo jako součást prohlubující výuky českého jazyka, spolu s odkazy 

na zdroje příslušných informací. 

Návrhy opatření: 

- Pro předmigrační přípravu cizinců 

 do 30. června 2013 zajistit distribuci informačních materiálů pro předmigrační 

přípravu cizinců - film a informační brožura (MV ve spolupráci s MZV); 
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 prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU poskytovat 

cizincům v předmigračním období poradenství a informace v zemi původu (MV 

ve spolupráci s MZV). 

- Pro nově příchozí cizince: 

 pilotně ověřit metodiku adaptačně-integračních kurzů, a to v kurzech pro nově 

příchozí cizince na základě jejich dobrovolné účasti, a následně metodiku 

evaluovat (MV); 

 vypracovat a pilotně ověřit systém odborné přípravy a vzdělávání lektorů a 

tlumočníků adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí cizince (MV). 

- Pro asistenci cizincům při vyřizování pobytových záležitostí: 

 do 31. června 2013 distribuovat a prezentovat na pracovištích OAMP 

instruktážní film a doprovodný leták názorně cizincům objasňující procedury a 

postupy při vyřizování pobytových záležitostí (MV); 

 prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU zajistit 

asistenci cizincům prostřednictvím NNO za součinnosti tzv. interkulturních 

mediátorů a tlumočníků při vyřizování pobytových náležitostí na pracovištích 

OAMP (MV); 

 do 31.12.2013 zajistit pilotní ověření projektu instruktážního filmu a 

doprovodného informačního letáku na pracovištích pobytu OAMP k posílení 

informovanosti a orientace cizinců a usnadnění a zrychlení procedury vyřizování 

pobytových záležitostí (MV) ; 

- Pro cizince s dlouhodobým či trvalým pobytem 

 prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU poskytovat 

kurzy socio-kulturní orientace (MV); 

 distribuovat aktualizovanou Informační publikaci pro cizince s trvalým pobytem 

(MV); 

- průběžně zveřejňovat na internetových stránkách www.cizinci.cz nabídku již 

zpracovaných informačních materiálů pro socio-kulturní orientaci ve společnosti (MV 

ve spolupráci MPSV); 

d) Vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti 

Jedním z cílů politiky integrace cizinců je podporovat harmonické bezkonfliktní 

soužití mezi cizinci a většinovou společností, zachování sociální soudržnosti v zemi 

stejně jako zabránění izolaci či sociálnímu vyloučení cizinců a z toho plynoucích 
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konfliktů. Komunikace mezi cizinci a majoritním prostředím, navazování vzájemných 

kontaktů a rozvíjení mezikulturního dialogu je nezbytné pro toleranci a respekt k 

odlišnosti cizinců, pro eliminaci xenofobie a dalších negativních jevů. Integrace je 

oboustranným procesem, který musí být založen na vzájemném přínosu pro obě strany - 

cizince i majoritu, na vůli a snaze cizinců se integrovat, ale i na ochotě majoritní 

společnosti cizince přijmout a v jejich snaze o integraci je podpořit. Je proto třeba 

podporovat otevřenost společnosti, vzájemnou komunikaci a aktivity propojující obě 

strany – tedy cizince i majoritu. Důležité je zapojovat do vzájemných kontaktů mezi 

cizinci a majoritou nové subjekty (např. školy, kulturní či sportovní kluby, mateřská a 

rodinná centra, občanské aktivity), zaměřit se i na druhou generaci cizinců – děti, 

mládež a zranitelné skupiny cizinců. Nezbytné je informovat majoritní společnost o 

reálné situaci a problémech cizinců žijících v ČR. Jenom vzájemné porozumění a 

respekt, při vědomí oboustranné prospěšnosti a potřebnosti integrace, může předejít 

vzniku či eskalaci problémů ve vzájemných vztazích. 

Návrhy opatření: 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 

prosince 2013 podpořit pořádání formálních i neformálních společných aktivit, 

zapojování cizinců do aktivit majority i účast majority na akcích pořádaných cizinci 

(MV, MK, MŠMT); 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU podpořit projekty 

podporující účast cizinců na veřejném životě a zapojení cizinců do činnosti platforem a 

poradních orgánů na všech úrovních; 

- prostřednictvím dotačních řízení nejpozději do prosince 2013 podpořit integrační 

aktivity založené na vlastní iniciativě cizinců (MV, MŠMT); 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 

prosince 2013 podpořit projekty na vzdělávání cizinců, zejména příslušníků 2. generace, 

v oblasti interkulturní asistence či mediace a tlumočení (MV); 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 

prosince 2013 podpořit projekty, jejichž součástí jsou opatření k integraci cizinců ve 

zranitelném postavení, zejména žen a dětí, s důrazem na opatření umožňující jejich 

účast na integračních aktivitách (mj. zapojení do aktivit mateřských a rodinných center, 

informační semináře a přednášky odborníků zaměřené na osvětu žen, hlídání dětí 

k zajištění účasti žen/rodičů malých dětí, přizpůsobení doby pořádání kurzů) (MV); 

- zajišťovat rozvoj internetového portálu www.mezikulturnidialog.cz jako otevřené 
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platformy pro aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního 

dialogu (MK); 

- zaměřit se na výzkum postavení cizinců v ČR, zejména postavení žen-migrantek ve 

společnosti, bariér integrace cizinců, situaci jednotlivých komunit cizinců, stanovení 

indikátorů integrace (MV, MMR); 

- prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU nejpozději do 

prosince 2013 podporovat realistickou a vyváženou mediální prezentaci postavení 

cizinců v ČR včetně zapojení veřejnoprávní TV (MK, MV). 

 

6. INTEGRACE NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

K integraci dochází zároveň na úrovni jednotlivce, rodiny, obce i státu. Proces 

integrace probíhá v místech pobytu a pracovních aktivit cizince, na bázi kontaktů 

s většinovou společností. Ke zvýšení efektivity integračních opatření je tedy nezbytné 

podporovat a posilovat integraci především na regionální a lokální úrovni, zejména 

přímou spoluprací s místní správou. Aktivní role samosprávy je pro začlenění cizinců i 

bezkonfliktní soužití ve společnosti klíčovým předpokladem. Neméně důležité je na 

regionální a lokální úrovni podporovat rozvoj občanské společnosti. V rámci krajů jsou 

důležitým nástrojem integrace cizinců regionální Centra na podporu integrace cizinců 

(dále jen Centra). Je důležité, aby kraje dokázaly využít synergie s činností těchto 

Center k podpoře začleňování cizinců a k zajištění nekonfliktního soužití obyvatel kraje. 

Na lokální úrovni se osvědčují komplexní integrační (emergentní) projekty obcí. 

Návrhy opatření: 

- nadále průběžně podporovat činnost a rozvoj Center a provázanost jejich činnosti s 

dalšími organizacemi včetně nestátních neziskových organizací a s úřady v regionu 

k podpoře integrace na regionální úrovni (MV); 

- průběžně prostřednictvím výzev v rámci fondů EU podpořit rozšíření a rozvoj sítě 

regionálních Center (MV); 

- průběžně spolupracovat se samosprávami měst a obcí resp. městských částí a 

prostřednictvím dotačních řízení a/nebo výzev v rámci fondů EU podpořit projekty na 

integraci cizinců na lokální úrovni a zvýšit informovanost obcí o vypsaných výzvách 

(MV). 

 

7. DALŠÍ OPATŘENÍ K PODPOŘE INTEGRACE CIZINCŮ 

V souladu s výše popsanými cíli a prioritami bude kladen důraz i na realizaci dalších 
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opatření, která mají přispět k efektivní a komplexní integrační politice České republiky. 

Jedná se zejména o opatření zaměřená na: 

a) Informovanost cizinců: 

- Průběžně zvyšovat informovanost cizinců i dalších aktérů v procesu integrace, včetně 

většinové společnosti, a to mj. i s využitím prostředků EU (MV); 

- průběžně zajišťovat aktualizaci informačních materiálů pro cizince a přístup 

k informacím pro cizince v rámci státní správy a samosprávy, včetně překladů těchto 

materiálů do jazyků cizincům srozumitelných7 (MV, MPSV, MPO, MMR, MZ, MK, 

MZV); 

- informace pro cizince publikovat tiskem a/nebo je zveřejňovat na internetových 

stránkách resortů zřetelně s odkazem na úvodní stránce tak, aby byly snadno 

vyhledatelné (MV, MPSV, MPO, MMR, MZ, MK, MZV); 

- neodkladně zveřejňovat informace o změnách týkajících se cizinců, které vyplynou 

z legislativních změn - zákonů, předpisů či vyhlášek (MV, MPSV, MPO, MMR, MZ, 

MK, MZV); 

- zajistit, aby na internetových stránkách zastupitelských úřadů ČR byly přehledně 

zveřejňovány aktuální informace v rozsahu působnosti rezortu zahraničních věcí, které 

budou cizincům srozumitelné jak po jazykové, tak po obsahové stránce (MZV). 

b) Prohlubování odborných kompetencí: 

- průběžně zajišťovat vzdělávací semináře pro pracovníky regionálních Center na 

podporu integrace cizinců a partnerské organizace Center a pro pracovníky nevládních 

neziskových organizací poskytujících cizincům asistenci a sociálně-právní poradenství 

(MV); 

- zajistit do 31. 12. 2013 zvyšování interkulturních, sociokulturních a odborných 

kompetencí pracovníků jednotlivých rezortů, pokud jsou s cizinci z hlediska svých 

zákonných kompetencí v přímém kontaktu, a dalších subjektů řešících záležitosti 

cizinců, včetně jejich přípravy na působení v přímém kontaktu s cizinci a v komunitách 

cizinců. Tento úkol se týká všech rezortů zapojených do realizace 

Koncepce integrace cizinců, zejména pak těchto oblastí: 

 oblast zdravotnictví – příprava zdravotnického personálu (MZ); 

 oblast školství – vzdělávání pedagogického personálu pro výuku dětí-cizinců i 

práci s nimi (MŠMT); 

 oblast sociální práce a služeb – systematické vzdělávání pracovníků, kteří 

pracují s cizinci, a to i pro přímý kontakt s cizinci (MPSV); 
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 oblast živnostenského podnikání cizinců (MPO); 

 oblast pobytu cizinců (MV, PČR). 

c) Přístup cizinců ke zdravotní péči: 

- v rámci nové právní úpravy pobytu cizinců jasně definovat nastavení systému 

zdravotní péče pro cizince (MV, MZ, MF); 

- zajistit překlady povinných formulářů pro léčebnou péči do jazyků srozumitelných 

cizincům do listopadu 2013 (MZ); 

- zpracovat karty pro komunikaci zdravotnického personálu s pacienty-cizinci 

v několika jazykových mutacích a zajistit jejich propagaci a distribuci s cílem 

zpřístupnit je odborné veřejnosti v ČR do listopadu 2013 (MZ). 

 

8. STATISTIKA 

- do 31. března 2013 zpracovat aktualizovanou publikaci Cizinci v České republice, 

která bude obsahovat statistická data týkající se jednotlivých oblastí života cizinců na 

území České republiky (Český statistický úřad); 

- zajistit a průběžně publikovat relevantní statistické údaje týkající se cizinců na území 

České republiky (Český statistický úřad, MV, MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MZ). 

 

9. KOORDINACE 

Koordinací realizace Koncepce integrace cizinců je pověřeno Ministerstvo vnitra, do 

realizace Koncepce integrace cizinců je však zapojena řada rezortů (práce a sociálních 

věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, 

zdravotnictví, kultury). Každé z ministerstev je odpovědné za realizaci politiky 

integrace v rozsahu své gesce; je proto nezbytné dávat důraz na koordinaci a 

komunikaci také v rámci ministerstev, zajistit vzájemnou informovanost a provázanost 

činnosti jejich jednotlivých součástí (zejména odborů). Rezortní koordinátoři integrace, 

a to pracovníci s potřebnými rozhodovacími pravomocemi na úrovni ředitele odboru, 

jsou jmenováni ministrem příslušného resortu. 

Návrhy opatření: 

- V případě personální změny na pozici rezortního koordinátora integrace neprodleně o 

jmenování nového koordinátora bude informováno MV, které je pověřeno koordinací 

realizace Koncepce integrace (MPSV, MŠMT, MF, MPO, MMR, MZ, MK, MZV); 

- realizovat pracovní setkání v rámci grémia zástupců resortů zapojených do realizace 

Koncepce integrace cizinců na úrovni ředitelů odborů nejméně jedenkrát ročně, 
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v případě potřeby realizovat bilaterální jednání (MV ve spolupráci s příslušnými 

resorty). 

 

10. FINANCOVÁNÍ INTEGRACE CIZINCŮ 

Pro rok 2013 byla částka ze státního rozpočtu na podporu integrace cizinců stanovena 

ve výši 25 000 tis. Kč, což představuje stejnou částku jako v roce 2012. V roce 2013 

bude při využívání státních prostředků kladen důraz zejména na: 

- efektivní využívání státních prostředků na integraci cizinců a zamezení dvojímu 

financování obdobných projektů; 

- zaměření na větší propojení finančních prostředků z fondů EU a prostředků ze státního 

rozpočtu (pokrytí nutné části pro spolufinancování); 

- urychlení a zajištění transparentnosti administrativního procesu při udělování dotací; 

- kontrolu využívání státních prostředků. 

Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé rezorty: 

a) Ministerstvo vnitra 18 270 tis. Kč 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 000 tis. Kč 

c) Ministerstvo zdravotnictví 2 800 tis. Kč 

d) Ministerstvo pro místní rozvoj 450 tis. Kč 

e) Ministerstvo kultury 230 tis. Kč 

f) Český statistický úřad 250 tis. Kč 

g) Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokuje žádné prostředky, 

h) Ministerstvo práce a sociálních věcí nenárokuje žádné prostředky, 

i) Ministerstvo zahraničních věcí nenárokuje žádné prostředky. 

 

(zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


