Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

MŠMT nabízí přehled informací k tématům z oblasti vzdělávání
a podpory výuky českého jazyka v zahraničí:


Plnění povinné školní docházky v zahraničí, povinnost oznamování plnění povinné
školní docházky

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici
Informace jsou dostupné nejen na webu ministerstva, ale i na dotaz.
Kontakt: Oddělení základního, zájmového a základního uměleckého vzdělávání: Svatopluk Pohořelý –
vedoucí oddělení, svatopluk.pohorely@msmt.cz. Eva Tučková – odborný referent,
eva.tuckova@msmt.cz



Poskytovatelé vzdělávání v zahraničí neboli smluvní české školy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/poskytovatele-vzdelavani
Smluvní partneři ministerstva, tj. poskytovatelé vzdělávání v zahraničí, kteří sjednali s ministerstvem
smlouvu
(dříve
Ujednání)
o
zajištění
vzdělávání
občanům
České
republiky
v zahraničí v období plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vzdělávají žáky (6–15) v českém jazyce a českých reáliích podle předem
schválených vzdělávacích programů a za smluvně daných podmínek. Vzdělávání poskytnuté těmito
poskytovateli je uznáváno kmenovými školami v ČR a žáci získávají české vysvědčení bez konání
zkoušek v kmenové škole. Činnost poskytovatelů je finančně podporována v souladu se školským
zákonem, podobně jako jsou podporovány běžné české základní školy.
Kontakt: Oddělení základního, zájmového a základního uměleckého vzdělávání



Nesmluvní české školy v zahraničí

Ministerstvo poskytuje metodickou, materiální a finanční podporu i školám, které nejsou smluvními
partnery.



Poskytování peněžních darů do zahraničí

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cesky-jazyk-v-zahranici
Ministerstvo podporuje pravidelnou výuku českého jazyka a reálií formou peněžních darů do
zahraničí realizovanou krajanskými spolky na základě předložených projektů. Peněžní dary jsou
poskytovány smluvním i nesmluvním českým školám v zahraničí. U smluvních škol jsou neuznatelnými
výdaji náklady související s poskytováním vzdělávání v období povinné školní docházky, na které byl
MŠMT poskytnut příspěvek v souladu s § 162a školského zákona.
Kontakt: Oddělení pro záležitosti krajanské a organizační: Monika Slabá - vedoucí oddělení,
monika.slaba@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1



Metodická podpora v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/krajansky-vzdelavaci-program
Kurz metodiky českého jazyka je určen pro lektory, učitele a zájemce z krajanských komunit, kteří
vyučují češtinu mimo Českou republiku nebo se jí chtějí zabývat, a pro vyučující z České školy bez
hranic. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit
a stabilizovat formy vyučování češtiny v zahraničí.



Další podpora českého jazyka a aktivit v českém jazyce v zahraničí

Na podpoře českého jazyka v zahraničí se dále podílí:
o
o
o

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
https://www.npmk.cz/pro-skoly/ceske-skoly-krajanske-spolky-v-zahranici
spolek Krajánek ve světě https://www.krajanekvesvete.cz/hlavni-strana/
Česká škola bez hranic z.s. http://www.csbh.cz/



Podpora on-line vzdělávání žáků

V souvislosti s pandemií COVID 19 se vzdělávání digitalizovalo a vzniklo mnoho platforem
a projektů na podporu vzdělávání na dálku. Některé z nich iniciovalo ministerstvo nebo jeho přímo
řízené organizace, jiné vznikly z potřeby škol a samotných učitelů:
o
o
o

o

Zdrojový portál: https://nadalku.msmt.cz/cs/
UčíTelka: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
Úlohy k lekcím UčíTelky - ČŠI InspIS SET: aplikaci zdarma ke stažení dostupnou z App
Store, Google play a Windows Store https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolniinspekce-pripravila-opakovaci-a-procv
Příprava na přijímací zkoušky (5., 7. a 9. ročník) https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspISSETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre



Podpora vzdělávání učitelů

o
o
o
o
o

https://www.npicr.cz/webinare
https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program
Metodický portál RVP.cz https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5539
Digitální kompetence učitele https://ucitel21.rvp.cz/
https://spomocnik.rvp.cz/

