
Žáci s OMJ a zkoušky z českého 
jazyka na SŠ



CO DĚLÁ META O.P.S.

INSPIRACE

• dobrá praxe v ČR a v zahraničí,
• naše vlastní zkušenosti z kurzů a poradenství

• odborná literatura (J. Cummins, P. Gibbons)



ŽOMJ na českých středních školách

= počty cizinců

Zdroj: MŠMT (STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17) 

viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2016-17.

• Kolik žáků s OMJ je na školách 
reálně ???

• Z celkového počtu žáků s 
OMJ může být až 22 %

takových žáků, kteří nemají 
statut cizince, přesto 

ale nemají dostatečnou 
znalost vyučovacího 

jazyka. (šetření ČŠI z r. 2015) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2016-17


Chybí nám relevantní data!

• Kolik žáků s OMJ studuje na českých středních školách?

• Kolik žáků s OMJ kvůli současnému způsobu přijímaček

nemůže studovat na adekvátní SŠ?

• Kolik žáků s OMJ opakovaně zažívá školní neúspěch, kolik

jich nakonec SŠ nedokončí kvůli jazyku?

Dotazníkové šetření META, o.p.s.

• nízká návratnost (ZŠ 3,8 %, SŠ 10,2 %)

• odpovídají ředitelé



Přijímací zkoušky na SŠ a ŽOMJ

A) Žák  nestudoval na české ZŠ

 Prominutí zkoušky z ČJL

B) Žák  již studoval na české ZŠ

 Vyšetření PPP



A) ŽOMJ nestudoval na české ZŠ
- legislativa

"Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo
území České republiky, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí
na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je
součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u
těchto osob ověří rozhovorem."

(§ 20, odst. 4 školského zákona)

• DT z matematiky + rozhovor  redukované hodnocení



Didaktický test z matematiky z 

15.4. 2016 

(z ověřování přijímacího řízení 

2016) viz  

http://www.cermat.cz/testy-radny-

termin-2016-1404035337.html

http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html


• V praxi jsou nejednotné a nesrovnatelné:

Rozhovory k ověření znalosti jazyka 

– čtení textů různé úrovně (např. o oborech studia)

– testování odborného jazyka

(např. rozdíl úsečka-přímka)

– někde jen „motivační“ pohovor

– 0 bodů za rozhovor

– v kritériích přijímání žáků školy neuvádějí kritéria přijímání

žáků s OMJ (kritéria hodnocení rozhovoru...)



B) ŽOMJ již studoval na české ZŠ

•ŽOMJ, kteří získali základní vzdělání na české ZŠ, nemají
automaticky žádné úpravy podmínek přijímacích zkoušek

•Řešení? Vyšetření a doporučení ŠPZ  delší čas, slovník

„Vím, že jediná cesta , jak žákovi s OMJ u přijímacího řízení
pomoci, je přes ŠPZ, zde jsme častokrát ale nepochodili
(z důvodu zaneprázdněnosti a nedostatečné testovací
baterie pro žáky s OMJ) ....dělali jsme tedy pro naše žáky
PLPP, který jim byl ale u přijímacího řízení k ničemu
(vyzískali jsme pouze větší časovou dotaci a naše žákyně
tedy neměla v maturitním oboru šanci).“

- z dotazníkového šetření společnosti META, o.p.s. -

•Dotazníky: ze 123 škol jen 4 případy úpravy



• školy nechtějí přijmout přihlášku ke studiu

(„Přijďte za rok, až se naučíte česky.“)

Další úskalí ŽOMJ u přijímaček I. 

• školy požadují doložit nostrifikaci již s přihláškou (1.3.)

- Co je vlastně nostrifikace?

Proces, který uznává pouze dokončený stupeň vzdělání. U

uchazečů o studium na střední škole tedy ukončení základní školní

docházky (9 let odpovídajících české ZŠ). Nelze tedy nostrifikovat

vysvědčení z 8. třídy nebo nižších ročníků.



• převádění známek ze zahraničních škol (v přihláškách)

– ředitelé škol nevědí, jak si se zahraničními vysvědčeními
poradit  převádění je v jejich kompetenci

– různé hodnotící škály, různá frekvence vydávání
„vysvědčení“, procentuální hodnocení, hranice ne/úspěšnosti

– OFICIÁLNĚ NEEXISTUJE ŽÁDNÁ POMŮCKA PŘI PŘEVÁDĚNÍ
ZNÁMEK ZE ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

– někteří soudní tlumočníci přikládají orientační tabulky převodů

Další úskalí ŽOMJ u přijímaček II. 



Další úskalí ŽOMJ u přijímaček III.

• školy nepočítají s další podporou těchto žáků při studiu

 stagnace, neúspěch, vypadnutí ze vzdělávacího procesu

• nedodání nostrifikace (úřednické průtahy)  nepřijetí

(některé školy přimhuřují oči, jiné jsou striktní)

př. 3 studenti místo zdravotnické SŠ obor kuchař/číšník

• odmítavý, neochotný přístup školy

př. kvůli nepříjemnostem místo dopravní SŠ obor kuchař/číšník 



Maturitní zkouška z ČJL a ŽOMJ

A) Žák za posledních 8 letech 

alespoň 4 roky studoval v zahraničí

 Více času a slovníky u DT a PP

B) Žák  studuje v ČR déle

 Vyšetření PPP



•Od 1. 10. 2017 nově uzpůsobené podmínky pro:

„Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v

přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve

škole mimo území České republiky“

(§ 20 odst. 4 školského zákona)

A) Žák studoval v zahraničí



B) Žák studuje v ČR déle

•Vyšetření a doporučení ŠPZ (PPP) k úpravě 

podmínek  maturitní zkoušky

 požadavek poraden, aby byl student v poradně 

registrován alespoň 1 rok před konáním MZ

„Podmínkou pro vydání odborného posudku vztahujícího se k
uzpůsobení podmínek pro vykonání MZ pro žáky s diagnózou spadající
do kategorie SPU-O je skutečnost, že žák je k datu vyhotovení
posudku v péči poradenského zařízení příslušného typu alespoň
2 roky a po celou dobu je veden s diagnózou, která je uvedena v
kategorii SPU-O.“ www.novamaturita.cz

http://www.novamaturita.cz/taci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-specificke-poruchy-uceni-a-ostatni-spu-o-1404033787.html


Úspěšnost složení zkoušky (jaro 2017 1. pokus)

Celkem 318 ŽOMJ ze 111 škol

Zdroj obrázku: [cit. 2017-11-8] https://www.flickr.com/photos/creative_tools/18760742864

https://www.flickr.com/photos/creative_tools/18760742864


Maturitní zkouška z ČJL je 
koncipovaná pro rodilé mluvčí



Jaké úlevy u MZ z ČJL by byly pro žáky s OMJ podle Vás 
adekvátní?

Co s tím?



Co s tím? 
Máme jasno...

„Aktuální úlevy u maturitní zkoušky připomínají Hlavu

XXII. Kdo s těmito žáky pracuje, tak ví, že čas

navíc a překladový slovník opravdu nevyřeší to,

aby student uspěl. U písemných prací je jim

vytýkaná nedostatečná slovní zásoba, jednoduché

větné konstrukce... Bez ukončeného vzdělaní jsou

nuceni dělat pomocnou práci a buhvíjakou práci....

Roste nám tak generace mladých lidí, kteří přišli o své

sny, což je jen krok k destrukci... Přitom stačí málo

– prominutí zkoušky či možnost vykonání

zkoušky v úpravě ČJCJ (čeština jako cizí jazyk)....“

- z dotazníkového šetření společnosti META, o.p.s. -



Podoba zkoušek

• čeština jako druhý jazyk 

(viz maturitní testy pro neslyšící)

Zadání DT pro neslyšící žáky 

podzim 2017

(www.novamaturita.cz) 

http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-podzim-2017-1404038474.html


Pokud mají žáci s OMJ dostatečnou podporu, 

Odborný jazyk ovládají až po 5 - 7 (10) letech 

Viz teorie ledovce dle J. Cumminse

mohou plynule konverzovat v češtině po 2 - 3 letech.  

Závěrem



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Michaela Jiroutová
jiroutova@meta-ops.cz

META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

www.meta-ops.cz; www.inkluzivniskola.cz

mailto:t.vagnerova@gmail.com
http://www.meta-ops.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/

