Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení
trvalého pobytu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování
Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení
trvalého pobytu tato Pravidla organizace a konání zkoušek znalosti českého jazyka (dále jen
Pravidla):
Čl. 1
Působnost pravidel
Pravidla jsou závazná pro organizaci a konání zkoušek z českého jazyka ve všech školách
uvedených v seznamu škol (dále jen Seznam), který vydává Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) ve vyhlášce podle § 182a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na základě prohlášení těchto škol, jímž se před zařazením do Seznamu zavázaly
Pravidla dodržovat.
Čl. 2
Přihláška ke zkoušce
Uchazeči se budou moci od 1. září 2008 přihlásit ke zkoušce osobně, telefonicky nebo
e-mailem. Kontaktní spojení na příslušnou školu nalezne cizinec na webových stránkách
informačního systému MŠMT, zaměřeného na poskytování informací o zkoušce z českého,
která je podmínkou k získání trvalého pobytu, a o možnostech složení zkoušky na jazykových
školách v jednotlivých regionech.
Čl. 3
Termíny zkoušek a pozvánka ke zkoušce
(1) Termíny zkoušek stanovuje škola tak, aby bylo možné průběžně a při efektivním využití
určených termínů zkoušek vyhovět požadavkům přihlášených uchazečů. Stanovené termíny
uvede škola na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Pokud nebyl s uchazečem dohodnut konkrétní termín zkoušky, pozve jej škola ke zkoušce
v nejbližším vhodném termínu; pozvánka nemusí mít písemnou formu.
Čl. 4
Průběh zkoušky

(1) Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části skládá cizinec v tomtéž termínu podle
čl. 3 odst. 2.
(2) Před zahájením písemné i ústní části zkoušky ověří zkoušející totožnost cizince kontrolou
jeho dokladu totožnosti. Bez předložení dokladu totožnosti nelze připustit uchazeče ke
zkoušce.
(3) Při zkouškách není povoleno používat slovník, dále mobilní telefony a další elektronická
zařízení. Nedodržení tohoto zákazu může být důvodem k vyloučení ze zkoušky.
(4) Cizinec složí úspěšně zkoušku, pokud složí úspěšně její písemnou i ústní část. O úspěšném
vykonání zkoušky vydá škola cizinci v den konání zkoušky osvědčení prokazující
požadovanou znalost českého jazyka, a to na tiskopisu, jehož vzor stanovuje vyhláška vydaná
MŠMT na základě § 182a odst. 2 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb.

Čl. 5
Průběh a hodnocení písemné části zkoušky
(1) Pro konání písemné části zkoušky jsou uchazeči rozděleni na skupinu slovanských
mluvčích a skupinu neslovanských mluvčích.
(2) Písemná část zkoušky trvá 70 minut a skládá se z těchto dílčích částí: čtení
s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním. Škola je povinna zajistit každému
zkoušenému cizinci kvalitní reprodukci zvukové nahrávky.
(3) Cizinec vykoná písemnou část zkoušky úspěšně, pokud uspěje v každé dílčí části alespoň
ze 60 %. Při dosažení horšího výsledku není cizinec připuštěn k ústní části; úspěšně vykonané
dílčí části nelze uznat při konání další zkoušky. Zkoušející opravují písemnou část ihned po
jejím vykonání, aby mohla co nejdříve začít ústní část zkoušky.

Čl. 6
Průběh a hodnocení ústní části zkoušky
(1) Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) dokáže student na
úrovni A1 vytvořit jednoduché, většinou izolované věty o lidech a různých místech, která jsou
mu známá, dokáže jednoduchým způsobem popsat sám sebe, co dělá a kde žije. Umí
jednoduchým způsobem komunikovat v každodenních, běžných situacích, zvládne krátkou
společenskou konverzaci, dovede klást jednoduché otázky na známá témata a odpovídat na
dotazy podobného typu.

(2) Ústní část zkoušky trvá 10 minut a skládá se z řízeného ústního projevu (při kterém se
cizinec představí, popíše blízké osoby a místo, kde žije) a z dialogu vyplývajícího z běžné
komunikační situace, kterou si sám vybral. Čas na přípravu není poskytován.
(3) Ústní část zkoušky probíhá před tříčlennou zkušební komisí. Předseda zkušební komise
musí být vysokoškolsky vzdělaný pedagogický pracovník s aprobací k výuce českého jazyka
a s nejméně pětiletou pedagogickou praxí. U zbývajících členů zkušební komise je
požadováno vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výuku českého jazyka nebo cizích
jazyků.
Zkoušející se při komunikaci vyhýbají problematice kulturních, společenských, náboženských
aj. rozdílů a témat, které by mohly negativně ovlivnit výsledky zkoušky.
(4) Členové zkušební komise ověřují a s využitím stupnice od 1 do 5 hodnotí tyto čtyři
dovednosti: přijatelný (tj. srozumitelný) ústní projev, mluvnická správnost odpovídající
úrovni A1, rozsah užitého lexika odpovídající úrovni A1 a schopnost adekvátně reagovat na
otázky zkoušejícího.
(5) Cizinec vykoná ústní část zkoušky úspěšně, pokud není aritmetický průměr, vypočítaný
z hodnocení jednotlivých členů komise, vyšší než 3,5 (nezaokrouhluje se).
Čl. 7
Opakování zkoušky
Cizinec, který u zkoušky neuspěje, může podat přihlášku k další zkoušce v jiném termínu na
stejné nebo jiné škole uvedené v Seznamu. Počet dalších zkoušek není omezen. Na každou
další zkoušku, kterou cizinec koná, se vztahují tato Pravidla v plném rozsahu.
Čl. 8
Úplata za zkoušku
Cizinec před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu vydaný na jeho jméno
Ministerstvem vnitra ČR, který jej opravňuje ke konání bezúplatné zkoušky. V ostatních
případech se poskytuje zkouška za úplatu. Originál poukazu zůstává součástí dokumentace
školy bez ohledu na to, zda cizinec u zkoušky uspěl, či nikoliv.
Čl. 9
Dokumentace o konání zkoušky
(1) O průběhu zkoušky je vždy sepsán protokol, podepsaný předsedou zkušební komise; vzor
protokolu je uveden v závěru Pravidel. V protokolu se uvádí výsledek písemné a ústní části,

zkoušená komunikační situace a v případě neúspěchu při ústní části zkoušky také zdůvodnění
a stručný popis průběhu ústní části.
(2) Škola je povinna archivovat po dobu nejméně pěti let tuto dokumentaci: protokol o
zkoušce, písemnou část zkoušky a poukaz vydaný Ministerstvem vnitra, pokud jej cizinec
škole předložil.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Závažné změny týkající se možnosti poskytovat zkoušku, stejně jako změny adresy a
dalších kontaktních údajů o škole, je škola uvedená v Seznamu povinna neprodleně nahlásit
správci webového informačního systému MŠMT, který provede aktualizaci údajů.
(2) MŠMT si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla a vyžádat si od škol zařazených do
Seznamu prohlášení, kterým se zavážou změněná Pravidla dodržovat. Neposkytnutí tohoto
prohlášení do 30 dnů od účinnosti změny Pravidel bude důvodem k vyřazení školy ze
Seznamu.

Čl. 11
Vzor protokolu o konání zkoušky
Protokol o zkoušce se vyhotovuje na tiskopisu podle následujícího vzoru:
Číslo poukazu: ......................................

PROTOKOL
o zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ pro účely povolení
trvalého pobytu na území ČR

konané dne .............................................................................................................................
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................
Číslo průkazu totožnosti: .......................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................................

Místo narození a země původu:..............................................................................................

PÍSEMNÁ ČÁST

Počet bodů
Čtení s porozuměním
Psaní
Poslech s porozuměním

ÚSTNÍ ČÁST

Téma:
Celkový průměr:
Slovní hodnocení (pouze v případě neúspěchu u ústní části zkoušky):

Členové komise:

Podpis předsedy komise:
Čl. 12
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem (uvede se den přijetí usnesení vlády).

Materiál ke stažení:
Protokol o konání zkoušky

%

