ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA
PRO UCHAZEČE O TRVALÝ
POBYT V ČESKÉ REPUBLICE
Od 1. července 2010 platí pro organizaci této zkoušky upravené pokyny.
Poukaz k bezplatnému vykonání zkoušky

Cizinec má nárok na jednu zkoušku z českého jazyka zdarma, a to po předložení Poukazu vydaného
Ministerstvem vnitra. Poukaz je možné obdržet na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Přihlášení ke zkoušce

Cizinec se může přihlásit ke zkoušce v některé ze škol, které jsou uvedené v tzv. Seznamu škol na webu
www.cestina-pro-cizince.cz nebo www.check-your-czech.com.
Při přihlášení ke zkoušce cizinec předloží buď Poukaz, nebo NOVĚ Potvrzení o nesložení zkoušky.
Pokud cizinec nepředloží ani jeden z těchto dokumentů, bude moci skládat zkoušku pouze v jarním
nebo podzimním termínu vždy jen v sobotu.
Při opakovaném pokusu o složení zkoušky, nebo pokud není předložen Poukaz, musí uchazeč zaplatit
poplatek za zkoušku ve výši 1.500 Kč.

Nově zavedené termíny zkoušek

Zkoušku je možné nově vykonat pouze KAŽDOU STŘEDU v měsíci a také KAŽDOU DRUHOU SOBOTU v měsíci. Termíny uchazeči přiděluje škola. Další informace poskytnou uchazeči pracovníci na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo přímo škola, ve které
uchazeč zkoušku skládá.

Osvědčení o znalosti českého jazyka

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o znalosti českého jazyka.

Potvrzení o nesložení zkoušky

Po neúspěšném pokusu o vykonání zkoušky uchazeč obdrží Potvrzení o nesložení zkoušky. Toto
Potvrzení musí předložit při dalším pokusu o složení zkoušky. Pokud uchazeč neuspěl u zkoušky do
30. 6. 2010, a nedostal tedy Potvrzení, nebude po něm škola při opakování zkoušky do 30. 9. 2010 toto
Potvrzení vyžadovat.

Další informace

Podrobné informace ke zkoušce z českého jazyka, k přípravě na zkoušku, Seznamu škol, vydávání
Poukazů a Osvědčení a další informace jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: www.cestina-pro-cizince.cz, www.check-your-czech.com.

Leták byl vydán ve spolupráci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra.

