
   

                                                             

 
 
 
 

V neziskové organizaci META, o.p.s. se věnujeme začleňování cizinců do vzdělávacího systému a na 

pracovní trh od roku 2004. Ze zkušenosti víme, že mladí migranti jsou v České republice jednou z 

nejvíce ohrožených skupin v přístupu ke vzdělání. Po svém příchodu mají ukončené základní vzdělání 

v zemi původu, v České republice tak nemají možnost učit se češtinu na základní škole v rámci běžné 

výuky a dostatečně se připravit ke studiu na střední škole. Východiskem z této situace je uhrazení 

nákladného komerčního kurzu českého jazyka, což si mohou dovolit pouze ti, kteří mají dobré 

finanční zázemí. Pro ty, kteří tuto možnost nemají, je takřka nemožné zvládnout výuku v češtině na 

střední škole, pokud jsou na ni vůbec přijati, a úspěšně ji ukončit. META, o.p.s. jim ve spolupráci s 

Centrem pro integraci cizinců poskytuje komplexní podporu v přípravě a úspěšném ukončení studia 

na střední škole. Podpora je sestavena z ročního přípravného kurzu, sociálního poradenství, podpory 

dobrovolníků formou doučování a volnočasových aktivit a internetové aplikace na procvičování 

češtiny.  

Příprava na studium 

Mladí migranti se po příjezdu do nové země ocitají v komplikované situaci. Musejí se vyrovnat se 

ztrátou původního domova, rodiny, přátel. Ocitají se v novém sociálně-kulturním prostředí a kromě 

orientace v nové zemi musí řešit vzdělávání a profesní směřování. Zásadní bariérou v začlenění do 

vzdělávání, a do společnosti obecně, je neznalost českého jazyka. Prostřednictvím ročního 

přípravného kurzu mají jedinečnou možnost se na studium na střední škole v nové zemi připravit 

s minimálními náklady. Kurz je určen zájemcům ve věku 14 až 18 let, kteří mají znalost z konkrétních 

předmětů ze školy v zemi původu, s výjimkou českých reálií. Kurz jim poskytuje prostor pro rozvoj 

komunikace v českém jazyce, výuku gramatiky a slovní zásoby na úroveň B1-2. Sekundárně 

napomáhá rozvíjet dovednost spolupráce, diskuse, řešení problémů a vyhledávání informací. 

Prostřednictvím témat se účastníci seznamují s životem a kulturou v České republice, tj. zároveň jim 

to pomáhá v zapojení do společnosti. 

Kurz je sestaven z 912 vyučovacích hodin a 228 hodin češtiny během jednoho školního roku. 

Účastníci se učí češtinu prostřednictvím relevantních předmětů druhého stupně ZŠ. Kurz propojuje 

výuku akademického jazyka s obsahem osmi předmětů (matematika, literatura, zeměpis, dějepis, 

občanská nauka, přírodopis, biologie, chemie). Devátým předmětem je pak čeština jako druhý jazyk. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme pilotně otevřeli 2 třídy, do kterých nastoupilo celkem 30 studentů.  

Složení tříd bylo velmi různorodé, studenti pocházeli z Ukrajiny, Venezuely, Číny, Mexika, Kuby, 

Moldávie, Mongolska, Vietnamu, Kamerunu, Afghánistánu a Saudská Arábie. Kurz dokončilo 27 

studentů, 26 z nich bylo přijato ke studiu na české střední škole a 1 byl z rodinných důvodů nucen 

vrátit se do země původu. Vzhledem k tomuto faktu byla úspěšnost v přijetí na střední školu 100% 

(počítáno z celkového počtu těch, kteří kurz dokončili). Přijati byli na různé studijní obory: oblast 

služeb (10 absolventů), zdravotnické zaměření (5), technické zaměření (5), ekonomické zaměření (4), 
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umělecké zaměření (1). 68% absolventů pilotních kurzů studuje obory zakončené maturitní zkouškou, 

což je náročnější forma studia.  

 

Během léta 2017 proběhlo doladění kurzu na základě evaluací studentů a lektorů. Průběžně 

probíhala evaluace a modifikace vytvořených výukových materiálů pod supervizí metodiků a 

externích odborníků. V říjnu 2017 jsme pak otevřeli další ročník kurzu, do 2 tříd nastoupilo 24 nových 

studentů. 

Další podpora formou sociálního poradenství, dobrovolníků a internetové aplikace 

Prostřednictvím poradenství, se mladí migranti i jejich rodiče seznamují s českým vzdělávacím 

systémem a trhem práce. Společně se sociálním pracovníkem vytvářejí individuální plán, který 

zahrnuje kromě potřeb, zájmů, především cíle spolupráce, případné překážky a cesty vedoucí k 

naplnění cílů. Studenti mohou využít i podporu dobrovolníků, kteří se věnují například individuálnímu 

doučování, skupinové výuce angličtiny nebo organizaci akcí během výuky či ve volném čase studentů. 

Součástí komplexní podpory je i vytváření internetové aplikace. K tvorbě se scházela pracovní 

skupina. V současné době zkoušíme finální verzi aplikace, aby odpovídala potřebám uživatelů. 

Výsledná aplikace bude sloužit studentům pro zkoušení a prohloubení poznatků z oblasti češtiny a 

dalších předmětů získaných během ročního přípravného kurzu.  

Udržitelnost a dosažitelnost podpory 

Kromě podpory konkrétních mladých migrantů se od počátku projektu snažíme, aby byl kurz 

dlouhodobě udržitelný. Do projektu jsme vstupovali s cílem, aby byl v budoucnu ukotven v českém 

vzdělávacím systému. Tento cíl se ovšem v tuto chvíli jeví jako nereálný, neboť na úrovni policy 

makerů nepanuje přesvědčení o potřebnosti této formy podpory pro cizince. Vedeme jednání na 

různých úrovních (Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy, hl. m. Praha, městské části) a 

snažíme se o potřebnosti relevantní představitele státní správy a samosprávy přesvědčit. Největším 

úspěchem v tomto smyslu je skutečnost, že podpora jazykové přípravy žáků migrantů při vstupu na 

střední školu a během studia byla stanovena jako jedna z priorit aktualizované koncepce integrace 

cizinců na území hl. m. Prahy. 

Projekt CLICK WITH SCHOOL realizujeme díky podpoře The Velux Foundations a pro zájemce je 

podpora bezplatná. Záměrem našich aktivit je eliminovat rizika spojená se sociálním vyloučením 

mladých migrantů a předejít tak případné neznalosti jazyka, nedostatečnému vzdělání, 

nezaměstnanosti či frustraci. Úspěšní absolventi mohou mj. motivovat další mladé lidi.  

 

http://veluxfoundations.dk/en

