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Anotace
Švédské království je již tradičně imigrační zemí, avšak v posledních letech se čísla imigrantů
výrazně zvýšila a Švédsko se tak stalo jedním z evropských států s nejvyšším podílem
imigrantů na celkovém obyvatelstvu. Naopak Česká republika se v počtu imigrantů pohybuje
daleko za tradičními přistěhovaleckými státy, nicméně po přistoupení k Evropské unii lze i
v Česku zaznamenat změnu z emigrační v tranzitní a později i v imigrační stát s nejvyšším
počtem přistěhovalců ze zemí střední Evropy. S imigrací se stává aktuální také otázka existence
nových menšin a jejich vztah s většinovou společností. Zásadní roli zde hraje vzdělávací
politika, která je klíčovou oblastí pro formování společnosti a ovlivňování celých generací,
imigranty nevyjímaje. Pro nové obyvatele je školský systém ještě zásadnější, neboť pro mnohé
z nich se jedná o jednu z prvních institucí, se kterou se v novém bydlišti seznámí. Zároveň jsou
na ní mnohem více závislí než domácí občané z důvodu neznalosti místních poměrů a kultury.
Důležitým prvkem je speciální přístup ke vzdělávání nově příchozích, kdy se nejedná pouze o
hodiny jazyka výuky, ale často je nutné upravit i vzdělávání všeobecných předmětů v závislosti
na znalostech a zkušenostech nových obyvatel.
Široká oblast vzdělávání byla pro účely této práce zúžena pouze na základní vzdělávání,
jelikož je téměř pro všechny děti povinné a má potenciál ovlivnit velkou část imigrantů. Práce
poskytuje základní charakteristiku českého i švédského vzdělávacího systému, zkoumá
možnosti vzdělávání této skupiny obyvatel skrze prvky integrace a poskytuje tak vhled do této
citlivé a stále ještě opomíjené oblasti.

Annotation
Sweden is known as immigration country for a few decades already, but the number
of immigrants has rapidly grown during the last years making Sweden one of the European
countries with the greatest share of immigrants on total population. In opposite, Czechia is far
behind traditional immigrant countries with its number of newcomers, but after joining
the European Union, the country has transformed from emigrant to transit and later even
to immigrant state with the greatest number of newcomers among Central European states. With
immigration, the issue of new minorities and their relation with the majority of society have
appeared. The policy of education plays a crucial role in this issue because it has the potential
to form society and affect all generations including immigrants. For newcomers, the education

system is even more important, because for most of them it presents one of the first institutions
they meet in the country. Also, they are more dependent on it since they do not know the local
culture and norms. An important aspect is the specificity of education of immigrants, taking
into account not only lessons of a new language but also modify the education of other subjects
concerning the knowledge and experience of newcomers.
For the purpose of this thesis, the wideness of the education system was narrowed only
to primary schools because it is obligatory for most of the children and has a great potential
to affect most of the young immigrants. The thesis offers basic characteristics of the Czech and
the Swedish education systems, analyses possibilities of education of that group of pupils
thorough aspects of integration and enables insight into that sensitive and still not wellresearched topic.
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Úvod
Švédské království je již tradičně imigrační zemí, avšak v posledních letech se čísla imigrantů
výrazně zvýšila a Švédsko se tak stalo jedním z evropských států s nejvyšším podílem
imigrantů na celkovém obyvatelstvu.1 Styk mezi místním obyvatelstvem a nově příchozími je
proto každodenní a týká se všech obyvatel skandinávského království, přičemž je obecný zájem
o co nejhladší komunikaci při co nejhlubší vzájemné interakci.
Naopak Česká republika se v počtu imigrantů pohybuje daleko za tradičními i novými
přistěhovaleckými státy jako jsou Velká Británie, Francie či právě Švédsko. Nicméně
po přistoupení k Evropské unii lze i v Česku zaznamenat změnu z emigrační na tranzitní
a později i imigrační stát s nejvyšším počtem přistěhovalců ze zemí střední Evropy, což
způsobuje, že imigrační a integrační politika se stávají aktuálními. 2 Z politického hlediska je
navíc Česko vnímáno jako stát soustředící se pouze na ekonomickou migraci s cílem upokojení
poptávky po levné pracovní síle. 3
Ať v Česku nebo ve Švédsku, imigrace v posledních desetiletích stále narůstá, a tím se stává
aktuální také otázka existence nových menšin a jejich koexistence s většinovou společností.
Zásadní roli zde hraje vzdělávací politika, která je považována za klíčovou oblast pro formování
společnosti a ovlivňování celých generací, imigranty nevyjímaje. Naopak pro nové obyvatele
je školský systém ještě zásadnější, neboť pro mnohé z nich se jedná o jednu z prvních institucí,
se kterou se v novém bydlišti seznámí. Zároveň jsou na ní mnohem více závislí než domácí
občané z důvodu neznalosti místních poměrů a kultury, stejně tak jako vykořenění z vlastní
komunity. 4
Vzdělávací systém je velmi široký pojem, od dětských jeslí po vzdělávání dospělých,
přičemž právě krajní kategorie systému jsou ve Švédsku využívány daleko více než v Česku.
Pro imigranty je navíc důležitým prvkem speciální vzdělání nově příchozích, kdy se nejedná
pouze o hodiny jazyka výuky, ale často je nutné upravit i vzdělávání všeobecných předmětů
v závislosti na školním zázemí a případně také kultuře nových obyvatel. Široká oblast
vzdělávání byla pro účely této práce zúžena pouze na základní vzdělávání (první a druhý stupeň
1

„Migration and migrant population statistics,“ ověřeno 28. ledna 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics. Je ovšem nutné rozlišovat, odkud
přistěhovalci jednotlivých států pocházejí, jelikož například v Lucembursku tvoří většinu imigrantů občané
jiných členských států EU.
2
Ibidem.
3
Např. Tereza Kušniráková a Pavel Čižinský, „Dvacet let české migrační politiky: liberální, restriktivní, anebo
ještě jiná?” Geografie 116, 4 (2011): 497–517.
4
Francisco Rios, „Foreword,“ in Migrants and Refugees: Equitable Education for Displaced Populations, eds.
Elinor L. Brown a Anna Krasteva (Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc., 2013), ix.
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v Česku, tři stupně ve Švédsku), jelikož je téměř pro všechny děti povinné a má potenciál
ovlivnit nejen mladou místní generaci, ale právě i velkou část imigrantů.
Práce se zaměří na analýzu vzdělávání imigrantů v obou dvou státech primárně skrze
legislativní akty, informace pozorování v základních školách a z rozhovorů se zástupci škol,
případně i dalších osob činných v této oblasti, a to v obou státech.5 Cílem práce je analyzovat
možnosti vzdělávání žáků-cizinců s důrazem na jejich integraci do edukačního systému
a navzájem komparovat přístupy obou států. Základním předpokladem je, že švédský systém je
z důvodu delšího a signifikantnějšího imigračního trendu, stejně tak jako výrazným reformám
školství v posledních dekádách, systematičtější a propracovanější než český, jelikož ve Švédsku
je vzhledem k počtu imigrantů otázka integrace mnohem palčivější. Zahrnutím různých typů
škol má práce potenciál odhalit integrační klady a zápory individuálních modelů pro přístup
imigrantů k výuce, protože jednotlivá pojetí pravděpodobně nebudou schopna aplikovat čistě
integrační přístup ve všech ohledech. Tímto způsobem práce propojuje oblasti imigrace
a školství skrze integraci.

5

V textu práce jsou označení „žák-cizinec“, „žák s OMJ“, „nově příchozí žák“ atp. používána jako synonyma,
pokud není výslovně uvedeno jinak, např. v definicích těchto pojmů.
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1 Výzkumný rámec
Otázka imigrace a všeho s ní spojeného je v evropském prostoru stále aktuálnější, přičemž
její vnímání je velmi různorodé. Negativní kritika velmi často (zejména během a po evropské
migrační krizi v roce 2015) cílí právě na nedostatečnou integraci migrantů a úměrně tomuto
faktu zvyšující se bezpečnostní riziko. Integrační politiky států se tak dostávají do popředí
zájmu politiků i vědců ve snaze předejít společenské fragmentaci, kdy segregace a odcizení
mezi novými i stálými komunitami vytváří rasové napětí, a to nejen mezi majoritní a minoritní
částí společnosti, ale i mezi skupinami imigrantů navzájem. Není výjimkou, že ti, kteří do země
přišli dříve a měli čas na začlenění, často odmítají čerstvě příchozí s tím, že jim svou
nedisciplinovaností a neintegrací kazí pověst (zejména pokud přicházejí ve vysokých počtech).
Důraz je proto kladen především na solidaritu majoritní společnosti, která je klíčová pro
překonání těchto společenských tlaků, může pomoci inkluzi nově příchozích do majoritní
společnosti, přičemž vzdělání zde hraje nemalou roli. 6
V této kapitole jsou proto představeny možnosti interakce mezi nově příchozími
a většinovou společností, které jsou uplatnitelné i v rámci vzdělávání, z nichž jednu představuje
právě integrace, která je následně prostudována podrobněji. Další část je věnována školství
a jeho úloze, případně možnostem, ve vztahu ke vzdělávání imigrantů. Výzkumná kritéria
a metodologie přiblíží způsob výzkumu, jenž je obsahem dalších kapitol.

1.1 Akulturační strategie
Možnosti přístupu k imigrantům z pohledu většinové společnosti se dělí na čtyři základní typy
– akulturační strategie – separaci, marginalizaci, asimilaci a integraci, které se rozlišují podle
udržování styků s kulturně příbuznými skupinami a navazování nových spojení s hostitelskou
společností.7 Prvním typem je separace, tedy vyloučení či odtržení imigrantů od hostící
společnosti a uchovávání silných vazeb s dalšími migranty za udržování a utužování původní
kultury. Typickou ukázkou je vznik oblastí a čtvrtí, které obývá jedna či více sobě navzájem
podobných kulturních skupin. Tyto čtvrti vznikají z mnoha důvodů, ale jejich společnými rysy
6

Převzato z českého překladu kapitoly „Core Solidarity, Ethnic Outgroup and Social Differentiation“. Jeffrey C.
Alexander, „Ústřední solidarita, etnická okrajová skupina a sociální diferenciace,“ in Etnická různorodost
a občanská jednota, ed. Radim Marada (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006): 16–48.
7
Jenny Phillimore, „Implementing integration in the UK: lessons for integration theory, policy and practice,“
The Policy Press 40, 4 (říjen 2012): 526-527; Kefeng Fu, „A Brief Literature Review on Acculturation
Strategies of Overseas Students,“ English Language Teaching 8, 8 (srpen 2015): 125–126; Alfonzo Urzúa
a kol., „The influence of acculturation strategies in quality of life by immigrants in Northern Chile,“ Qual Life
Res 26 (2017): 718.
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je minimální interakce s okolním světem při posílení vazeb vnitřních a vzájemné soudržnosti.
Lidé z těchto oblastí často neovládají jazyk většiny a nejsou tudíž schopni se mimo danou oblast
dorozumět, což omezuje jejich případné snahy o začlenění. Navíc v takových oblastech často
panují zhoršené životní a sociální podmínky, v krajních případech může dojít až k vytvoření
tzv. no-go zones, kdy se oblast stane „vlastnictvím“ komunity, která ji obývá, s jejími vlastními
zákony, právy a kulturou a s minimalizací vstupu příslušníků většiny.
Další strategií je marginalizace, při které dochází k omezení styků s novou i původní
společností a kulturou. To může nastat při neúspěšném pokusu o asimilaci, kdy staré vazby byly
zpřetrhány, ale nepodařilo se navázat nové, zejména při aplikaci na menší skupinu osob. Takové
osoby jsou často vyloučené z veřejného života, sociálního systému a nemají mnoho možností,
jak by mohli navázat styky s majoritní společností a začlenit se.
Třetí typ, asimilace, je charakteristický splynutím s majoritní společností, kdy nově příchozí
přijímá (či je nucen přijmout) kulturu hostitele na úkor své původní identity. Proces je tedy
jednostranný, žádající aktivitu pouze na straně nově příchozího. Tento způsob byl často
preferován v minulosti. Pro imigranty pocházející z podobného zázemí a kulturního prostředí
netvořila asimilace problém, nicméně pro příslušníky markantně odlišných tradic často
znamenala nepřekonatelnou překážku, kdy takoví lidé ztráceli původní kulturu a spojení
s jejími představiteli, avšak mezi nimi na novou společností zela propast, kterou,
např. z nedostatku schopností či dovedností, nebyli schopni překonat, sžít se s hostiteli a skrze
jejich kulturu přijmout novou identitu.
Posledním typem akulturačních strategií je právě integrace, pro kterou je také
charakteristické silné propojení s většinovou společností, nicméně za udržování vlastní kultury,
hodnot a vazeb. V rámci tohoto přístupu jsou tak nově příchozím poskytnuta stejná práva
a povinnosti, jaké má většinová společnost (přístup ke vzdělání, pracovnímu trhu, v různé míře
i sociálnímu systému) za možnosti uchování části vlastní původní identity. Integrační přístup je
zároveň jediným ze všech čtyř typů, který vyžaduje aktivitu a ústupky z obou stran, tedy jak
ze strany většinové společnosti (přijetí rozdílnosti menšiny, asistence při začlenění), tak
v přístupu nově příchozích (ochota pro integraci, akceptace odlišnosti většiny).
Je nutné dodat, že existuje mnoho faktorů, které akulturační strategie států ovlivňují. Mezi
čtyři klíčové aspekty patří počet imigrantů, jejich původ a zázemí, typ státu (tranzitní či cílový)
a vůle politických představitelů.8 Nicméně ani státní příklon k jedné strategii nezaručuje

8

Anna Krasteva, „Integrating the Most Vulnerable: Educating Refugee Children in the European Union,“ in
Migrants and Refugees: Equitable Education for Displaced Populations, eds. Elinor L. Brown a Anna
Krasteva (Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc., 2013), 5.
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očekávaný výsledek akulturace, přestože k němu může motivovat. Praktický dopad často závisí
na celkové aktuální situaci, přenosu teorie do praxe a neméně důležitý je také přístup každého
jednotlivého přistěhovalce.

1.2 Integrace
Prvním a zdaleka ne jediným problémem spojeným s integrací je fakt, že neexistuje její
jednotná a přesná definice, natož jasné výstupy její úspěšnosti či selhání, protože „integrace je
chaotický koncept: pojem používaný mnohými, ale většinou chápán rozdílně.“9 Z výše
zmíněného je zřejmé, že integraci nelze chápat staticky, nýbrž je nutné ji vidět jako neustálý
pohyb a proces. Existují ovšem neshody ohledně lineárnosti tohoto procesu, jelikož je nutné
vidět integraci v celkovém kontextu, například v různosti jednotlivce, politické situaci,
možnostech přerušení progresivity vývoje a případných problémech. Například Bhatia a Ram
tvrdí, že namísto lineárnosti by měla být integrace viděna jako proces neustálého vyjednávání
mezi zemí původu a státem přijímacím, mezi minulostí a přítomností, jako konstantní změna
nejen vlastní identity.10 Záleží také na tom, zda je na integraci nahlíženo z pohledu jednotlivce,
skupiny, nebo celé společnosti.
Integrace je mnohorozměrná otázka, do které je zapojeno vzdělávání, pracovní trh, sociální
a zdravotní systém, stejně tak jako osobní a společenská úroveň a mnohé další. V politice je
ovšem kladen důraz především na společenskou rovinu, konkrétně její strukturální
a socioekonomické aspekty. Jeden z mnoha možných obrazů komplexnosti integrace nabízejí
například Ager a Strang, kteří rozdělují jednotlivé prvky (nebo také indikátory integrace)
do čtyř kategorií. 11 První z nich jsou způsoby a indikátory, mezi než patří zaměstnání, bydlení,
vzdělání a zdravotnictví. Všechny tyto prvky představují, jak způsob, jakým lze integrace
dosáhnout, tak její indikátor (podmínky přístupu, rovné zapojení). Druhou skupinu, sociální
vazby, tvoří tři aspekty sociálního kapitálu – vztahy v rámci skupiny nově příchozích, vztahy
s ostatními skupinami (i majoritní) a přístup k institucím a vlivu. Usnadňující prostředky, tedy
třetí skupina, zahrnují znalost jazyka a kultury většinové společnosti, tedy prvky, které jsou
často vnímány jako největší bariéry pro zapojení do společnosti, a stabilitu a bezpečí. Poslední,

9

Vaughan Robinson, „Defining and Measuring Successful Refugee Integration,“ Proceedings of ECRE
International Conference on Integration and Refugees in Europe, Antwerp, November 1998 (Brussels: ECRE,
1998): 118.
10
Sunil Bhatia a Anjali Ram, „Theorizing identity in transnational and diaspora cultures: a critical approach to
acculturation,“ International Journal of Intercultural Relations 33, 2 (březen 2009): 140.
11
Alastair Ager a Alison Strang, Indicators of Integration: final report, Home Office Development and Practice
Report 28, London: Home Office, 2004.
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základní prvky, představují práva a povinnosti (reálná i očekávaná) ze strany státu, většiny
i přistěhovalců navzájem.
Při aplikaci integrace na národní úrovni mohou být podle Clíodhny Murphy identifikovány
tři rozdílné přístupy: výlučný, multikulturální a asimilační. 12 První z nich je často uplatňován
pro dočasnou pracovní sílu, kdy je velký zájem na co největším zapojení imigrantů
do pracovního trhu za předpokladu dočasnosti a tím i minimální potřeby pro styk mezi „hosty
a domácími“. Z pohledu většiny jako celku se tak ve výsledku jedná spíše o protiintegrační
přístup.
V rámci multikulturalismu jsou nově příchozím garantována stejná práva jako většině
bez nutnosti vzdání se vlastní identity. Tento typ lze dále dělit na multikulturalismus typu
laissez-faire, kdy je odlišnost imigrantů tolerována, ale nijak podporována státem (např. USA),
a multikulturalismus jako oficiální národní politiku, kdy se stát aktivně účastní ochrany sociální
spravedlnosti a rozvíjení kulturního dědictví menšiny (např. Kanada, Austrálie, Nizozemsko),
kdy jsou přistěhovalci povzbuzováni k udržování tradic zemí svého původu, ke každodennímu
používání svého mateřského jazyka a k uchovávání původní identity. Tento přístup,
uplatňovaný především v minulém století, prochází od konce 90. let krizí, kterou ještě
prohloubily teroristické útoky ve Spojených státech a Evropě, ne výjimečně páchané imigranty
druhé generace. Tyto útoky páchané osobami, které byly vnímány jako rovnocenní obyvatelé
nebo byly dokonce občany daného státu, vyvolaly otázku o možnosti soužití rozlišných kultur
a způsobily ustoupení od multikulturalismu jako přístupu podporujícího radikalizaci
a xenofobii. V případě zachování multikulturního přístupu pak byl kladen důraz na společné
hodnoty a výchovu k jejich zachování.
Posledním přístupem je asimilační strategie integrace, kterou Murphy vnímá jako podtyp
integrace, nikoli jako samostatný přístup (na rozdíl od výše zmíněné typologie akulturačních
strategií). Jako opak multikulturalismu klade asimilace důraz na jednotnou kulturu
bez přílišných rozdílů, utvářenou především většinovou společností. Příkladem může být
Francie, kdy základním určujícím prvkem je občan a národ, zatímco rasové, etnické
či náboženské rozdíly jsou podřízeny občanské rovnosti a považovány za nepodstatné.
Imigranti proto nejsou vnímáni jako „příslušníci jazykové nebo kulturní komunity, ale jako
(potenciální) příslušníci francouzské politické komunity,“ což nutně vede k výraznému
sekularismu a případně také k etnické diskriminace a sociálnímu vyloučení. 13
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Novým typem, který se začíná postupně objevovat a nahrazovat tři výše zmíněné přístupy,
případně je aspoň ovlivňovat, je koncept interkulturalismu. Zatímco multikulturalismus
označuje soužití několika rozdílných komunit při nízké interakci, v rámci interkulturalismu je
kladen důraz na vzájemné poznání a porozumění odlišnému vnímání světa skrze komunikaci
a zvýšenou interakci mezi komunitami. Lze jej tedy označit za aktivní, propojený či chápající
multikulturalismus.14

1.3 Školství
Role školství pro moderní společnost je zcela nezpochybnitelná, protože systém veřejných škol
představuje klíčový prvek ve formování občanů a pracovní síly, vede k demokratizaci
společnosti a je jednou z mála institucí, která zahrnuje všechny obyvatele státu téměř bez
výjimek, a to i při rostoucí diverzifikaci společnosti. Spojuje tak nejen přistěhovalce s domácím
obyvatelstvem, ale i migranty různých typů, dobrovolné i nucené, ekonomické či politické,
společenské nebo humanitární. Zároveň žákům poskytuje první větší osamostatnění se
od rodičů a na oplátku předává povinnosti a odpovědnost.15
Názory na úlohu vzdělávání jakožto integračního prostředku se velmi různí. Někteří ho
vyzdvihují jako nenahraditelný prvek, 16 jiní jsou značně skeptičtějšího názoru a zpochybňují
tradiční vnímání vzdělání jako všeléku na „všechny neduhy společnosti“. 17 Přestože vnímají
vzdělání jako prostředek integrace, zdůrazňují, že vzdělání je pouze základním předpokladem
začlenění a odmítají jeho klíčovou roli.
Jiní pak zdůrazňují, že vzdělávání může být dvojsečnou institucí, tedy nepůsobí pouze
asimilačně, nýbrž také diskriminačně a segregačně. 18 Ačkoli je školní prostředí tradičně
vnímáno integračně, některé studie dokládají, že současné podoby škol může naopak statut
sociálně vyloučených žáků podporovat, a to jak svojí institucionální strukturou, tak i učebními

14

Murphy, Immigration, Integration and the Law, 27–28.
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eds. Erica Frankenberg a Elizabeth Debray-Pelot (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011),
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opportunities,“ Academicus: International Scientific Journal 8 (2013): 142; Rios, „Foreword,“ x.
16
Například Lukáš Radostný, „Začleňování cizinců do českého vzdělávacího systému,“ in Etnické komunity
v kulturní a sociální různosti, eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová (Praha: Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, 2010): 141–150.
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společnosti,“ in Migrace, tolerance, integrace II: Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech
20. a 21. září 2005 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, ed. Oĺga Šrajerová (Slezské
zemské muzeum, Slezský ústav, Opava a Informační kancelář Rady Evropy, Praha, 2005): 9–13.
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osnovami a vyučovanou látkou, kdy se například v jazyce klade důraz na gramatickou
správnost, ale nikoli na jeho funkčnost. Žáci neovládající tuto funkčnost pak automaticky
zaostávají za rodilými mluvčími de facto po zbytek života.19 S tím souvisí diskutovaná otázka
etnických škol, které někteří označují za segregované. 20
Mnoho společného lze nalézt v problematice inkluze dlouhodobě sociálně vyloučených
skupin, například Romů či jiných etnických menšin (ve švédském prostředí zejména Sámů),
popřípadě žáků se zdravotním (ať už fyzickým či mentálním) postižením. Vzdělávání těchto
dětí vykazuje prvky společné se vzděláváním imigrantů a edukace všech tří skupin (Romové,
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, přistěhovalci) je částečně komparovatelná. Jelikož
většina usazených menšin i znevýhodněných žáků je schopna se domluvit jazykem majority,
nepotřebují právě tu oblast podpory, která je pro žáky s odlišným mateřským jazykem klíčová.
Možnosti vzdělávání imigrantů lze rozdělit na dva základní modely – model integrované
a model oddělené výuky. 21 První z nich předpokládá zařazení imigrantů do běžných tříd
společně s domácími žáky stejného či mladšího věku. Žák-cizinec se tak vzdělává ve stejném
učivu a pomocí stejných metod jako většinová společnost, případná jazyková podpora a pomoc
s nezvládáním učiva bývá poskytována skrze pomocný pedagogický personál přímo v rámci
hodin, či mimo běžný učební rámec jako jazyková či jiná nadstavba po skončení vyučování.
V horších případech jsou žáci ponecháni bez jazykové podpory a je na jejich vůli, aby kurzy
nového jazyka navštěvovali ve volném čase. Tento model je často používaný v případě malého
počtu žáků-cizinců, kteří jsou navíc různě staří, případně se vyskytuje při nedostatečné
integrační politice. 22
Druhý model se dále dělí podle toho, zda je oddělená výuka pouze přechodného charakteru,
či zda se jedná o dlouhodobé opatření. V obou případech se nově příchozí vzdělávají odděleně
od žáků většiny. Pro přechodný charakter jsou většinou vytvořeny skupinky žáků podle věku,
v případě většího počtu navíc podle stejného nebo podobného mateřského jazyka, kde jsou
vyučováni novému jazyku a případně i dalšímu učivu tak, aby se mohli co nejdříve začlenit
do běžných tříd. Může docházet také k situaci, kdy žák, který se již dorozumí a zvládá látku
některých předmětů, navštěvuje alespoň tyto vybrané předměty, zatímco ostatní hodiny tráví
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dále ve speciální skupince. Dlouhodobá opatření jsou často vyústěním příchodu velkého počtu
imigrantů ze stejného zázemí či dokonce z jednoho státu. V takovém případě dochází (pokud
to legislativa umožňuje) k vytvoření zvláštních tříd, které jsou tvořeny imigranty podobného
věku, ve kterých se žáci vyučují novému jazyku i běžné látce na odpovídající úrovni, případně
i své mateřštině. V některých případech probíhá výuka v jejich mateřském jazyce a jazyk nový
je přibrán jako tzv. druhý jazyk, podobně jako např. angličtina u běžných žáků. Takové
speciální třídy mohou být udržovány i několik let a vzdělávání v nich se podobá spíše třídám
národnostních menšin.
Zapojení žáků do vyučování není jednoduché a přináší s sebou mnohá úskalí. Jejich
neznalost vyučovacího jazyka stojí často za špatnými výsledky ve školních předmětech
i v kolektivu a žáci-imigranti tak musí mnohem usilovněji pracovat na sociálních vazbách se
svými spolužáky. Při větším počtu imigrantů, navíc koncentrovaném, dochází k segregaci
celých škol, což způsobuje rozdílnost výsledků a často předurčí dosažený stupeň vzdělání,
pracovní život a výši příjmů. Navíc sociální zázemí dětí výrazně ovlivňuje jejich kognitivní
schopnosti, přičemž rozdíly jsou v průběhu dospívání dále prohlubovány, pokud je sociální
kontext neměnný. 23 Naopak při udržení vyváženého poměru mezi zastoupením většiny
a menšiny ve třídách, případně přeměnou kategorie menšiny na kategorii sociálně
a ekonomicky slabších, která stírá etnické či národnostní rozdílnosti a staví na finančním
základě, dochází ke snížení socioekonomické rozdílnosti a k poznávání odlišností a porozumění
jednotlivým skupinám, což vede ke komplexnímu myšlení a vnímání světa.24 Školy v takovém
případě ale často nesimulují „svět dospělých“ a ve svém pozitivním přístupu nepřipraví žáky
na skutečný svět, kde se se segregací setkávají mnohem častěji a neumějí na ni reagovat. 25

1.4 Výzkumná kritéria
Většina prací věnujících se integraci se zabývá především pracovním trhem a zaměstnaností,
případně sociálním začleněním obecně. Ve vzdělávání je kladen důraz zejména na dosažené
vzdělání, přístup migrantů k němu a segregace ve školách. Naopak hledání integračních
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a dezintegračních prvků přímo ve třídách nepatří mezi často zpracovávaná témata,
pravděpodobně z důvodu nejasnosti konceptu a neexistenci jednotných kritérií. Pro splnění cílů
práce je proto klíčová jasná identifikace zkoumaných aspektů z oblasti edukace imigrantů,
na nichž lze integraci do vzdělávacího systému zkoumat.
Určení indikátorů integrace závisí na vnímání integrace jako takové. Jeden z možných
přístupů je nabídnut na základě výše zmíněné práce Agera a Stranga, kdy jejich deset prvků
integrace rozdělených do čtyř skupin je využito jako deset indikátorů integrace samotné
(1. způsoby a indikátory: zaměstnání, bydlení, vzdělání a zdravotnictví, 2. sociální vazby:
vztahy v rámci skupiny nově příchozích, vztahy s ostatními skupinami a přístup k institucím
a vlivu, 3. usnadňující prostředky: znalost jazyka a kultury většinové společnosti, stabilita
a bezpečí, 4. základní prvky: práva a povinnosti), a to jak na úrovni jednotlivce, skupiny,
nebo společnosti, zároveň také v kvalitativním i kvantitativním přístupu. Jedinci či skupiny jsou
podle autorů plně integrováni v případě, že:
•

dosáhnou podmínek a výsledků shodných s většinovou společností v oblasti

zaměstnání, bydlení, vzdělání a zdraví atp.,
•

jsou sociálně propojeni se členy národní, etnické, kulturní, náboženské nebo jiné

komunity se kterou se identifikují, stejně tak jako se členy jiných komunit a s odpovídajícími
službami a státními institucemi,
•

mají dostatečné jazykové schopnosti, kulturní znalosti a pocit bezpečí a stability, aby se

mohli zapojit do společnosti za sdílení statusu národa a občanství. 26
Ne všechny tyto aspekty jsou ovšem přesně definovatelné a měřitelné, což ovlivňuje také
výsledné hodnocení integrace. Přesto se tato práce pokusí analyzovat jeden z bodů první
skupiny Agerovy a Strangovy pyramidy, vzdělání, přičemž bude využívat jejích dalších stupňů
– znalosti jazyka i kultury hostícího státu, sociálních vazeb a práv a povinností, které jsou podle
autorů cíli integrace, a to buď zakotvených ve fungování školského systému, nebo v průběhu
výuky či jako cíl vzdělávacího procesu.

1.5 Metodologie
Terén výzkumu i metodologický přístup jsou nasnadě. Jako první budou zkoumány teoretické
podmínky pro vzdělávání imigrantů v základních školách, tedy školský zákon a dokumenty
na národní úrovni. Práce se zaměří především na determinaci aspektů, které by v praxi mohly
působit integračním či naopak dezintegračním směrem. Tato analýza bude doplněna
26
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o zúčastněné pozorování a rozhovory vedené s řediteli a učiteli základních škol v obou státech,
přičemž jak teoretické zakotvení, tak praktická zkušenost budou v rámci států porovnány.
Poslední částí budou možná doporučení či varování pro české školství, která budou vycházet
ze švédské zkušenosti a mohla by teoreticky být v českém prostředí využita.
Ke zkoumání dokumentů bude použita kvalitativní obsahová analýza, jež „sestává
z hledání základních témat v analyzovaných materiálech“, přičemž témata často bývají
v textech skryta.27 Altheide jako základní prvky pro kvalitativní obsahovou analýzu vnímá
důležitost kontextu vzniku materiálů a aktivní znalost dokumentů, což nutně vede k jejich
omezenému počtu.28 V případě této práce je nutné znát imigrační situaci vybraných států
a přístup vlád k nově příchozím, tedy základní prvky a obecné strategie imigračních politik
obou států. Zkoumané materiály budou právní akty a oficiální dokumenty národních agentur
věnujících se školství. Analýza bude dále rozvinuta v komparaci obou států. Ta spočívá
v porovnání dvou či více případů, a to buď jejich příměrem k normě či vzoru, nebo mezi sebou
navzájem, jež mají společný rys, v tomto případě vzdělávání imigrantů, skrze indikátory
(integraci).29
Kvalitativní obsahová analýza textů bude doplněna o zúčastněné pozorování a rozhovory
s představiteli základních škol a vzdělávacích systémů, konkrétně s řediteli a učiteli vybraných
škol a osobami věnujícími se agendě vzdělávání imigrantů. Zúčastněné pozorování spočívá
v účasti pozorovatele ve zkoumaném prostředí, pozorování dění kolem a zapisování
poznámek.30 V tomto případě se většinou jednalo o pasivní pozorování, nicméně v několika
případech se autorka aktivně zapojila do průběhu výuky, většinou v roli asistujícího
či pomocného učitele, výjimečně jako vyučující, což jí umožnilo blíže poznat silné i slabší
stránky systému i jednotlivých žáků. Rozhovory byly polostrukturované, autorka určovala
obecný směr či rámec dialogu.

Zúčastněné pozorování během výuky ve třídách

i na pedagogických poradách a rozhovory byly umožněny za podmínky zachování anonymity.
Z důvodu ochrany osobních údajů aktérů pozorování či účastníků rozhovorů a zamezení
možného poškození institucí nejsou jména osob uvedena s cílem zabránění jejich dodatečné
identifikaci. Ve Švédském království proběhl výzkum v šesti školách alokovaných ve
Stockholmu a jeho okolí, jihošvédském kraji Skåne a kraji Västmanland středního Švédska.
Šest českých škol účastnících se výzkumu se nalézá v Plzeňském kraji, Praze a Středočeském
27

Alan Bryman, Social Research Methods (New York: Oxford University Press, 2012), 557.
David L. Altheide, „Ethnographic Content Analysis,“ in The Sage Encyclopedia of Social Science Research
Methods, ed. Lisa M. Given (Thousand Oaks, CA: Sage, 2008), 287–288.
29
Bryman, Social Research Methods,58, 72–73.
30
Ibidem, 431.
28
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kraji. Zkoumané základní školy se liší svou charakteristikou, umístěním, počtem žáků
a personálu, stejně tak i počtem imigrantů. Navíc byly školy vybrány tak, aby pokryly základní
rozdělení decentralizovaného švédského systému a typologii možných přístupů ke vzdělávání
imigrantů. V obou státech navíc autorka využila osobních vazeb na osoby zapojené
do vzdělávacího systému s cílem získání co nejpřesnějších informací a přístupu k autentickým
situacím. Výzkum probíhal s přestávkami v průběhu let 2015 až 2019, tedy během
tzv. evropské migrační krize a v letech přímo následujících, které jsou charakteristické velkým
důrazem na integraci nových obyvatel.
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2 Charakteristika českého a švédského vzdělávání
Škola a vzdělávací systém představují základní znak každé moderní společnosti. Novým
generacím jsou předávány znalosti předků i informace o současné situaci, jsou zde rozvíjeny
schopnosti a získávány nové dovednosti žáků s cílem rozvoje mladých osobností i společnosti,
podpory státního zřízení a jeho hodnot, ale i k udržování společenské soudržnosti. Všechny tyto
motivy určují postavení vzdělávání na předních příčkách společenského zájmu téměř
za jakýchkoli okolností v jakékoli zemi světa a jeho kvalita často souvisí s rozvojem
a ekonomickým zázemím státu. Tato kapitola proto nastíní, jak ke vzdělávání přistupují dva
zkoumané státy, České republika a Švédské království, a poskytne tak základ pro hlubší
zkoumání tématu v dalších částech práce. V závěru kapitoly jsou komparovány nejdůležitější
aspekty obou systémů.

2.1 Český vzdělávací systém
Tato část práce představuje základní aspekty českého vzdělávacího systému – jeho stručnou
historii, hlavní aktéry, právní zakotvení a typy školských zařízení tak, aby poskytla čtenáři
obecný přehled a základ pro následnou analýzu vzdělávání imigrantů, stejně jako komparaci se
švédským systémem. Protože je problematika školství velmi rozsáhlá, je i charakteristika obou
systémů zaměřena především na oblast této práce, tedy základní vzdělávání a povinnou školní
docházku, a ostatní oblasti jsou zmíněny spíše okrajově.

2.1.1 Historie českého vzdělávání
Počátky vzdělávání v českých zemích nejsou zcela objasněné. Mezi první konkrétní zmínky
patří doba slovanských věrozvěstů, Konstantina a Metoděje, kteří v 9. století přišli do střední
Evropy šířit křesťanství. Společně se zavedením staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka
vytvořili také skupinu vlastních učedníků. I v dalších stoletích souvisela vzdělanost především
s křesťanstvím a o vzdělání se staraly zejména církevní školy, které vzdělávaly budoucí kněží.
Další možností, která se objevila, bylo humanitní vzdělání v domácím prostředí, vyhrazené
zcela výhradně potomkům těch nejmajetnějších a nejmocnějších urozených rodin. V roce 1348
byla Karlem IV. v Praze založena první univerzita severně od Itálie a východně od Paříže se
čtyřmi fakultami – svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou.31 Snaha husitů

31

„Historie Univerzity Karlovy v Praze,“ ověřeno 20. dubna 2019, https://cuni.cz/UK-103.html.
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o zpřístupnění vzdělávání, uskutečňované v mateřském jazyce, všem vrstvám společnosti bez
ohledu na pohlaví, byla přerušena v době pobělohorské rekatolizace. 32
Nejvýznamnější změnu v přístupu ke vzdělávaní představoval Jan Ámos Komenský, který
v 17. století vytvořil novou metodiku výuky, kterou podpořil vlastními učebnicemi psanými
v latině i češtině. Působil také v dalších evropských zemích, například na žádost královny
Kristiny vytvořil učebnice pro švédské školy. Komenský je dodnes považován za zakladatele
moderní pedagogiky. „Na svou dobu zastával revoluční názor, podle kterého by žádné dítě
nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud
vychovat. … Rovněž věřil, že řešení konfliktů mezi národy a kulturami lze dosáhnout jen
výchovou a výukou cizích jazyků jak klíčů k poznání.“33 Zároveň navrhl systém vzdělávání,
které od 6 let věku dítěte mělo probíhat v obecných školách, od 12 let měli žáci navštěvovat
školy latinské ve městech a od 18 let akademie.
Povinná školní docházka byla zavedena roku 1774 císařovnou Marií Terezií a platila
pro děti od šesti do dvanácti let. Během šesti let se žáci učili především čtení, psaní, počítání
(tzv. trivium, od toho název triviální školy), náboženství a hospodářství, výuka ve vyšších
ročnících městských hlavních škol byla někdy obohacena o další předměty, například latinu,
dějepis, zeměpis či kreslení. Výuka probíhala v německém jazyce. Velkým problémem ovšem
zůstala nízká docházka, jelikož během sezóny byli žáci uvolněni z výuky z důvodu pomoci
v zemědělství, navíc ani v zimě nechodily do školy všechny děti. Díky plošné výuce narostl
zájem měšťanstva o tuto oblast, začalo se zlepšovat vybavení škol, vznikly první školní
knihovny. Zároveň císařovna zavedla státní vydávání školních učebnic.34 V průběhu 19. století
také docházelo k postupnému omezování vlivu církve a k prosazování češtiny jako jazyka
výuky. Stejně tak se rozšiřovala škála vyučovaných předmětů.
Povinná školní docházka i délka základní školy se postupně prodlužovala, navíc vyšší
ročníky mohli žáci absolvovat v běžné základní škole, či na gymnáziu. Několik desítek let byly
dokonce povinné ročníky ve školách středních. Od 90. let 20. století je povinná docházka
devítiletá, čemuž odpovídá počet ročníků základní školy. Stejně tak byly v průběhu staletí
snižovány limity na maximální možné počty žáků ve třídách. Původně oddělené vzdělávání
chlapců a dívek bylo pro dívky výrazně omezené, pouze základní stupeň byl rovnocenný.
32

„Stručné dějiny pedagogiky,“ ověřeno 20. dubna 2019,
https://www.fi.muni.cz/~qprokes/pedagogika/dejiny.html.
33
„Česká škola a stručná historie povinné školní docházky,“ ověřeno 20. dubna 2019,
https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/vzdelavani-a-skola/skola-povinnaskolni-dochazka.
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Ve a středních školách se dívky věnovaly především péči o domácnost, ručním pracím
a umělecké činnosti tak, aby mohly být „správnými“ manželkami a matkami. V porovnání
s chlapci se však tohoto stupně vzdělávání zúčastnil pouze zlomek dívek. V roce 1890 bylo
založeno první dívčí gymnázium, Minerva, jediné ve střední Evropě. Na přelomu
19. a 20. století se dívkám začaly postupně otevírat jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy. 35
V současné době je hlavním rysem rovnost v přístupu ke vzdělávání napříč celou
společností. Je snaha začleňovat sociálně vyloučené, fyzicky i mentálně postižené žáky
do běžných škol a vzdělávat je společně s ostatními. Současně pokračuje snaha o modernizaci
vzdělávacích metod, poznamenaných komunistickým režimem druhé poloviny minulého
století. Velmi aktuální je neatraktivita povolání učitele základních i středních škol, především
z důvodu neodpovídajícího platového ohodnocení, ale i zhoršování vztahů se zákonnými
zástupci i žáky, nárůstu povinností a zvyšování požadavků na kvalifikaci. Věkový průměr
učitelského sboru se často blíží věku důchodovému, přičemž nejhorší je situace u odborných
středoškolských předmětů a v malých školách na venkově. V mezinárodních srovnávacích
testech PISA, PIRLS a TIMSS se Česká republika neřadí k předním státům, spíše k průměru,
přičemž ve většině případů drží nebo dokonce ztrácí své postavení. 36 K tomu přispívá také
nesourodý přístup ke vzdělávání způsobený především častými změnami na postu ministra
školství, kdy každý nový představitel v čele MŠMT přichází s vlastní vizí bez dlouhodobého
plánování návaznosti.

2.1.2 Základní charakteristika
Institucí, která zastřešuje vzdělávání v České republice, je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT). Ministerstvo je zodpovědné za vzdělávání od předškolních zařízení
až po vysoké školy, jinou institucionální péči o dítě a mládež, stejně tak za vědu a výzkum,
podporu sportu a sportovní reprezentaci státu.37
Druhým orgánem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), jehož hlavním úkolem je
všestranná pomoc rozvoji všech oblastí institucionálního vzdělávání včetně odborného
poradenství. NÚV vytváří rámcové vzdělávací programy a pomáhá s vytvářením školních

35

„Počátky vzdělávání dívek v Čechách,“ ověřeno 13. dubna 2019, https://plus.rozhlas.cz/pocatky-vzdelavanidivek-v-cechach-6647100.
36
„PISA – Programme for International Students Assessment: Data,“ ověřeno 12. května 2019,
http://www.oecd.org/pisa/data/; „TIMSS & PIRLS – International Study Center,“ ověřeno 12. května 2019,
http://timssandpirls.bc.edu/.
37
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ ověřeno 15. dubna 2019, http://www.msmt.cz/ministerstvo.

23

vzdělávacích programů, umožňuje komunikaci mezi ministerstvem, odborníky a dalšími
partnery, snaží se o zlepšení podmínek a kvality vzdělávacího procesu pro všechny
zúčastněné. 38
Nejvyšším právním dokumentem je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), který byl do současnosti
více než 40x novelizován.39 Obsahuje 20 částí se 192 paragrafy, které vymezují základní rámec
v širokém spektru vzdělávacího procesu a aktérech do něj zapojených. První části se věnují
jednotlivým stupňům vzdělávání, následuje mj. zajištění pozice učitelů, vymezení práv
a povinností ředitelů a zřizovatelů škol, stejně tak jako MŠMT a České školní inspekce.
Vyhlášky jsou vydávány MŠMT a vztahují se k jednotlivým aspektům či stupňům vzdělávání.
Pro základní školství je klíčová vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky a její další novelizace. Specifikuje podmínky
organizace vzdělávání, přijímací podmínky, hodnocení žáků či podmínky pro žáky plnící
povinnou školní docházku v zahraničí. 40
Konkrétní kurikulární dokumenty jsou v Česku vytvářeny na dvou úrovních – národní
a školní. Nejvýše postavený národní dokument je Národní program vzdělávání (Bílá kniha),
který formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání v podobě myšlenkových východisek,
obecných záměrů a rozvojových programů zásadních pro vývoj vzdělávání. 41 Pod ním jsou
rámcové vzdělávací programy (RVP), kterých je sedm pro různé úrovně a typy škol a tvoří
závazný rámec pro školní vzdělávací programy (ŠVP). RVP stanovují konkrétní cíle, formy,
délku a povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, podmínky průběhu
a ukončování vzdělávání, stejně tak jako podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 42 Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) byl vytvořen v roce 2005 s posledními
úpravami roku 2017.43 Program stanovuje cíle vzdělávání, včetně konkrétních kompetencí,
se kterými by žáci měli základní školu opouštět. Jednotlivé předměty (či jejich bloky) jsou
charakterizovány základními dovednostmi (výstupy) pro 3., 5. a 9. ročník základní školy,
společně s oblastmi, které musí být obsahem učiva. RVP také stanovuje základní aspekty
38

„Národní ústav pro vzdělávání – O nás,“ ověřeno 15. dubna 2019, http://www.nuv.cz/vse-o-nuv.
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podpory jak zaostávajících, tak nadaných a mimořádně nadaných žáků. Jednotlivé školy
na základě příslušného RVP vypracovávají svůj vlastní ŠVP, ve kterém mohou promítnout
specializaci či možnosti dané instituce, např. rozšíření výuky vybraných předmětů, blokové
spojování předmětů, konkretizace metod výuky i jejích dílčích cílů apod.

2.1.3 Úrovně vzdělávání a typy škol
Vzdělávací proces v Česku začíná v mateřských školách, do kterých děti mohou nastoupit
ve třech letech věku. 44 Poslední rok předškolního vzdělávání, tedy pro pětileté děti, je povinný
z důvodu snazšího přechodu do základní školy. Vzdělávací proces pokračuje povinnou
devítiletou školní docházkou, která pro šesti až sedmileté děti začíná první třídou základní
školy. Rodiče mohou, stejně jako v případě mateřské školy, zvolit z několika variant.
Základním rozlišením jsou školy státní a soukromé, přičemž oba typy se mohou dále
specializovat. Nejčastější jsou školy bez speciálního zaměření, následovány školami
zaměřenými na rozšířenou výuku jazyků, tělesné výchovy (případně i jiných předmětů).
Soukromé školy v několika případech nabízejí i jiné metody výuky, především Montessori
a Waldorf. Po pěti, eventuálně i sedmi letech v základní škole mohou žáci pokračovat
a dokončit zde celou povinnou docházku, nebo se mohou hlásit na víceletá gymnázia.
Po dosažení základního vzdělání či splnění povinné školní docházky pokračuje většina žáků
sekundárním vzděláváním. Zde existuje několik variant, jak ho absolvovat. Žáci studující
víceletá (osmi či šestiletá) gymnázia mají možnost ve vzdělávání na dané instituci pokračovat.
Ti, kteří zůstali ve školách základních, se mohou hlásit ke studiu na čtyřletá gymnázia, nebo se
specializovat ve středních odborných školách či učilištích. Většina možností vede k maturitní
zkoušce, která žáky opravňuje k podání přihlášky na vysokou školu, nematuritní obory jsou
ukončeny získáním výučního listu. Vysokoškolské vzdělání funguje většinou na principu
tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského programu, v některých
případech je studium spojeno do pěti či šestiletých programů. Následuje možnost hlásit se
k doktorskému studiu.
Ačkoli v současné době převládá snaha o co největší možnou inkluzi žáků do běžných škol,
mohou být ti, kteří zaostávají, vzděláváni v praktických základních školách. Ty mají za úkol
upravit metody i cíle výuky tak, aby odpovídaly možnostem dětí s lehkým mentálním
postižením. Pro středně až těžce mentálně postižené se jedná o speciální základní školy.
44

Pouze minimum dětí se účastní institucionální péče před 3 lety věku v jeslích, které navíc nejsou uznány
za vzdělávací zařízení.
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Hlavním cílem obou typů škol je usnadnit žákům integraci do společnosti a ulehčit jim pozdější
život, i pomocí speciálně upravených RVP. Za zmínku také stojí žáci tělesně postižení.
Ti, pokud je to možné, jsou vzděláváni v běžných základních školách. Pokud to možné není,
pak navštěvují základní školu, která se zaměřuje na edukaci konkrétně postižených,
např. základní škola pro zrakově či sluchově postižené. V terminologii se ovšem jedná o běžnou
základní školu, jejíž metody výuky jsou upraveny (např. výuka znakového jazyka či Braillova
písma), ale výstupy zůstávají totožné jako pro nehendikepované žáky.
Vzdělávání dospělých probíhá ve většině případů v soukromých vzdělávacích institucích,
případně v rámci speciálních kurzů na vysokých školách jako doplňkové či rekvalifikační.
Slouží ke zvýšení či získání nové kvalifikace, k osobnímu rozvoji a udržení
konkurenceschopnosti na pracovním trhu a kromě výjimečných případů bývá zpoplatněno.
V případě, že zaměstnanec navštěvuje kurzy na žádost zaměstnavatele (např. za účelem zvýšení
kvalifikace, která je nutná pro povýšení), bývá kurzovné hrazeno zaměstnavatelem.
Hodnocení žáků funguje na pětistupňové škále, přičemž 1 znamená nejlepší, 5 nejhorší.
Dvakrát ročně, na konci obou pololetí (leden a červen) jsou žákům vydávána vysvědčení, kde
za každý předmět je žák hodnocen výslednou známkou odpovídající přibližně průměru známek
získaných za celé pololetí. Pokud žák nesplní požadovanou úroveň výstupu, může
i na vysvědčení obdržet známku nedostatečnou, tedy 5. V případě, že nesplní ani dodatečné
nebo opravné zkoušky, může žák jednou na prvním a jednou na druhém stupni ZŠ opakovat
ročník. Je tedy možné, že žák ukončí školní docházku v 7. ročníku ZŠ v případě opakování
ročníku na obou stupních. Povinná školní docházka totiž reguluje počet let na základní škole,
nikoli její absolvování. Ve střední škole už počet „propadnutí“ není regulován.

2.2 Švédský vzdělávací systém
Představení základů švédského systému vzdělávání pomocí jeho historie, představitelů,
právních dokumentů a dalších aspektů umožní čtenáři základní orientaci v tématu nutnou
pro porozumění dalším částem práce a pomůže pochopit odlišnosti českého a švédského
systému.

2.2.1 Historie vzdělávání ve Švédsku
Ačkoli v 9. století přinesli misionáři do Švédska spolu s křesťanstvím také možnost vzdělání
ve čtení a psaní, první katedrální školy vznikaly až v průběhu 12. století. Roku 1477 byla
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založena univerzita v Uppsale nedaleko Stockholmu.45 Uppsalská univerzita je nejstarší nejen
ve Švédsku, ale ve všech severských zemích. Během 16. století došlo k šíření vzdělanosti díky
luteránské reformaci, která získala podporu především u vyšších vrstev. Základní školy
s osmiletou docházkou byly zákonem ustanoveny roku 1571, v roce 1611 pak vznikly školy
střední.46 V polovině 17. století, během vlády královny Kristiny, proběhla reforma švédského
školství. K ní byl přizván český myslitel a pedagog Jan Ámos Komenský, jehož úkolem bylo
napsat nové učebnice pro švédské žáky. Stát kladl na vzdělávání společnosti stále větší důraz
a na přelomu 18. a 19. století měla přibližně polovina obyvatel minimálně základní vzdělání.
V první polovině 19. století probíhaly ve Švédsku debaty o reformě školství, z nichž
nejdůležitějším rozhodnutím bylo roku 1842 zavedení povinné čtyřleté školní docházky. 47
Klíčovým dokumentem pro vzdělávání té doby byl Malý katechismus, který tvořil jádro výuky
společně se čtením, psaním a počítáním. 48 Ve městech na základní vzdělávání navazovaly
tzv. reálky (realskola) a gymnázia, na venkově vznikly vyšší lidové školy (högre folksskola).
S mírnými úpravami tento koncept fungoval až do poloviny 20. století, kdy došlo ke sloučení
všech typů škol sekundárního vzdělávání do jednoho – všeobecné dvouleté vyšší střední školy
(gymnasieskola). Ta přímo navazovala na základní školu (grundskola), která byla do roku 1962
postupně prodlužována až na povinnou devítiletou školní docházkou.49 Spolu s rostoucím
věděním mládeže rostla také poptávka po edukaci dospělých Švédů, jejichž znalosti byly
na podstatně nižší úrovni. Z toho důvodu byl zaveden systém vzdělávání dospělých, kteří si tak
mohli své nižší vědomosti doplnit a konkurovat vzdělané mládeži na trhu práce. 50
Od 2. poloviny minulého století jsou pro švédské vzdělávání charakteristickými znaky
především demokracie, rovnost, dětská práva a objektivní vědění. Školství bylo štědře dotováno
a náklady na jednoho žáka patřily k nejvyšším v zemích OECD, což bylo způsobeno zejména
třídami s nízkým počtem žáků, učiteli mateřštiny pro imigranty a velkým počtem speciálních
pedagogů, kteří pomáhali žákům s poruchami učení. Rodiče získali možnost volby školy
pro své dítě, vzniklo mnoho soukromých a specializovaných škol, byla zavedena dobrovolná
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předškolní třída, a kromě soukromých škol se stal celý proces vzdělávání bezplatným. Švédští
žáci se pravidelně umisťovali na předních příčkách v mezinárodních testech ověřujících
gramotnosti, např. PISA či TIMSS. Do přelomu tisíciletí byl švédský vzdělávací systém
považován za vzor a existovaly snahy o jeho napodobení i v jiných státech. 51
V 90. letech byl systém znovu reformován a významným znakem školství se stala jeho
decentralizace, kdy školy a učitelé mohou proces vzdělávání výrazně ovlivnit, protože mají
pravomoc ho z velké části sami utvářet. Kvůli ekonomické krizi byla vláda nucena omezit
výdaje a byl snížen počet speciálních učitelů pro znevýhodněné žáky a učitelů mateřštiny
pro přistěhovalce. Část finančních povinností byla zároveň přenesena na obce, které jsou
nuceny zhruba polovinu prostředků hradit z vlastních vybraných daní. V současné době se také
projevuje problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů, jejichž počet se ve veřejných školách
pohybuje kolem 85 %, které Švédsko řadí mezi státy s nejnižším počtem kvalifikovaných
pedagogů mezi členy OECD. 52 V mezinárodních testech švédští žáci a studenti v posledních
letech ztrácejí pozice na předních příčkách a umisťují se „pouze v průměru“, což někteří
odůvodňují přílišnou liberalizací školství a reformami z posledních let minulého století. 53 Roku
2011 vešel v platnost nový školský zákon, který se snaží znovu zlepšit průběh a tím i výsledky
vzdělávacího procesu.

2.2.2 Základní charakteristika
Nejvýše postavenou institucí v systému vzdělávání ve Švédsku je Ministerstvo pro vzdělávání
a výzkum (Utbildningsdepartement), přičemž počet ministrů a obsahy jejich agend se různí,
v současné době jsou ve funkci osoby dvě. První z nich je ministr školství, který má na starosti
chod celého úřadu, druhý ministr se specializuje na vysokoškolské vzdělávání a výzkum. 54
Tento úřad odpovídá za oblasti vzdělávání, výzkumu a politiky mládeže, což zahrnuje nejen
podmínky ve vzdělávacích zařízeních, ale také celkové sociální a finanční zabezpečení
mládeže. Jeho úkolem je určovat další směřování celého školství pomocí legislativních
opatření.55
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Druhou významnou institucí je Švédská národní agentura pro vzdělávání (Skolverket), což
je ústřední administrativní orgán pro celý systém škol a předškolních zařízení, který se zabývá
i péčí o dítě. Napomáhá plnění cílů stanovených vládou a parlamentem ve školském zákoně
nebo kurikulu konkrétními plány, zajišťuje celonárodní průzkumy a testy, kterými zkoumá
kvalitu vzdělávání a dodržování principů vzdělávací politiky. Cílem agentury je neustále
zlepšovat kvalitu vzdělávacího procesu i jeho výsledků a zajistit, aby měli všichni žáci
ke vzdělání rovný přístup.56
Základním dokumentem pro švédské vzdělávání je školský zákon, který byl vydán roku
2010 a je platný od školního roku 2011/2012.57 Sestává z 29 kapitol, jejichž obsahem jsou
základní podmínky edukačního procesu. Zákon se věnuje například podmínkám
pro vykonávání profese učitele, možnostem pomoci pro znevýhodněné žáky, povinné školní
docházce a rozebírá jednotlivé stupně a typy škol. Dalšími prováděcími právními předpisy jsou
nařízení, které jednotlivé prvky ze školského zákona upřesňují, z nichž nejdůležitější
je Skolförordning (školské nařízení) z roku 2011.58 Pro školy a učitele je zavazující
tzv. läroplan, který vydává právě Skolverket a jedná se o ekvivalent českého rámcově
vzdělávacího programu pro každý stupeň a typ škol zvlášť. Aktuální läroplan pro základní
školy platí od roku 2011, i když mírně upraven, a jeho obsahem je především rozpis
jednotlivých předmětů, základní požadavky pro výstupy v určitých ročnících (pro základní
školy se jedná o 3., 6. a 9. ročník), zároveň obsahuje kritéria hodnocení žáků (na základní škole
opět v ročníku 3., 6. a 9., případně pouze v 6. a 9., záleží na konkrétních předmětech). 59
Podstatné je, že v něm jsou uvedeny pouze požadované výstupy v několikaletých časových
intervalech a ne učivo pro jednotlivé ročníky, což potvrzuje švédský důraz na výstupy a nikoli
na vzdělávací proces a zároveň dává školám více volnosti. Podle läroplanu učitelé
vypracovávají učební osnovy, ve kterých se určuje obsah učiva pro třídy a daná období.
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2.2.3 Úrovně vzdělávání a typy škol
Stupně vzdělávání ve Švédsku jsou částečně srovnatelné s českými. Oba systémy začínají
nepovinným předškolním vzděláváním, většinou v mateřské škole (förskola) nebo jí podobném
zařízení, do kterých docházejí děti do pěti let věku. Předškolní třída (förskoleklass) pro šestileté
děti má zajišťovat plynulý přechod mezi dobrovolným předškolním a povinným školním
vzděláváním. Pokud zákonný zástupce nepožádá o prominutí absolvování předškolní třídy
ze závažných důvodů, pak je předškolní třída povinným předělem mezi dobrovolnou předškolní
a povinnou školní docházkou.60 Děti jsou zde připravovány na klasickou výuku ve školách,
především na čtení a počítání. Stojí za zmínku, že ve roce 2017 navštěvovalo zhruba 84 % dětí
do věku 5 let mateřskou školu či jinou formu předškolního vzdělávání a 98 % šestiletých
předškolní třídu.61
V roce, kdy dítě dosáhne sedmi let věku, je povinno zahájit docházku v základní škole
(grundskola), kde musí absolvovat devět let výuky. Švédské základní školy se dělí na tři stupně
– nižší (1. až 3. ročník), střední (4. až 6.) a vyšší (7. až. 9.). 62 Během prvních tří let většinou
všechny předměty v jedné třídě vyučuje jeden učitel, od 4. ročníku mohou být na některé
předměty specializovaní učitelé (např. na matematiku, cizí jazyk či výchovy a nauky)
a od 6. nebo 7. ročníku (záleží na organizaci školy) jsou žáci vyučováni učiteli
specializovanými na dva či tři předměty, podobně jako v českých školách. Jak již bylo
několikrát zmíněno, školy mají výraznou autonomii, a to například i v délce vyučovací hodiny,
kterou si mohou libovolně zvolit, a dokonce ani všechny hodiny jednoho předmětu nemusí trvat
stejně dlouho. V posledních ročnících povinné školní docházky mají žáci hodiny matematiky,
švédštiny, anglického jazyka a dalšího cizího jazyka, který si volí v 6. ročníku a většinou se
jedná o francouzštinu, španělštinu nebo němčinu. Od českého systému se liší výukou
přírodovědných a humanitních předmětů, ve kterých dochází v rámci posilování
mezipředmětových vztahů k tomu, že přírodovědné jsou sdruženy do předmětu s názvem
Naturorienting, což v překladu znamená přírodní vědy, a patří sem fyzika, chemie, biologie
a někdy také technika, která může být vyučována v rámci Naturorienting nebo jako samostatný
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předmět. Druhým předmětem je Samhällsorienting, tedy společenské vědy, mezi které se řadí
dějepis, náboženství, občanská nauka a zeměpis. Vyučována je také tělesná a zdravotní
výchova, výtvarná výchova, hudební nauka, domácí ekonomika a dílny či jiná forma pracovní
činnosti (šití, vaření atp.), mezi kterými si žáci mohou vybrat. Dalším znakem decentralizace je
fakt, že část škol má ve svém rozvrhu tzv. Elevens Val nebo Profil, což je předmět, ve kterém
jsou žáci rozděleni do skupin dle činností, které si zvolili. Na výběr je často doučování
či nadstavbová výuka z jednotlivých předmětů, případně je volba doplněna například
dramatickým kroužkem, rybařením či jinou praktickou činností, nicméně každá škola má
nabídku činností odlišnou podle svých možností a podmínek oblasti, ve které se nachází. 63
Rodiče mají možnost si zvolit školu pro své dítě, přednost však mají děti žijící v tzv. spádové
oblasti, tedy v blízkosti školy. V posledních letech se také rozrůstá nabídka soukromých škol,
které často nabízejí vzdělávání pro příslušníky národnostních menšin s rozdílným mateřským
jazykem nebo náboženstvím či vzdělávání odlišné od státního, například rozšířenou výukou
určitých předmětů či výukou podle jiných pedagogických metod, např. Montessori či Waldorf.
Po absolvování základní školy, tedy v 15 nebo 16 letech, přecházejí žáci na nepovinnou
tříletou vyšší střední školu (gymnasieskola). Každá obec je povinná tuto možnost vzdělávání
nabízet, nicméně žák si může zvolit i školu v jiné obci, pokud mu její zaměření více vyhovuje,
protože tento stupeň vzdělávání není standardizovaný a školy si tak mohou samy volit oblast,
ve které se budou profilovat. I zde existují soukromé školy, které mohou žáci navštěvovat.
Podobně jako české střední školy se i švédské dělí na ty, které se specializují na přípravu
pro vykonávání budoucího zaměstnaní, a na ty, které žáky připravují na univerzitní studium.
Nicméně část předmětů je v obou typech stejná, konkrétně se jedná o švédský jazyk,
matematiku, anglický jazyk, společenské a přírodní vědy a tělesnou výchovu. 64 Ve školách
zaměřených na profesní přípravu jsou žákům nabízeny pětitýdenní praxe, které jim mají
usnadnit následný vstup na pracovní trh a zařazení do pracovního procesu.
Po absolvování tříleté docházky gymnasieskolan, která na rozdíl od českého školství není
ukončena maturitní či jinou zkouškou, mohou studenti ve vzdělávání pokračovat na veřejných
či soukromých univerzitách, případně studovat v programu výchovy a vzdělávání dospělých.
Systém vysokých škol je v základu shodný s českým. Začíná se tříletým bakalářským
programem, na který navazuje většinou dvouletý magisterský a posléze doktorský program.
Obecné vzdělávání dospělých (mimouniverzitní) zajišťují jednotlivé obce, které mohou nabízet
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výuku nejrůznějších předmětů. Mezi často vyučované patří švédština pro imigranty (svenska
för invandrare), angličtina, němčina, matematika a předměty s profesním zaměřením, které
se liší podle potřeby. Studenti vysokých škol a univerzit mají od státu nárok na finanční
podporu, která jim má zajistit stabilní životní úroveň. Zároveň studenti také často využívají
studentských půjček.
Jelikož je jedním z hlavních principů švédského vzdělávání rovnost, je snaha i fyzicky
či mentálně postižené děti zařadit do běžných tříd, kde jim s učením pomáhá speciální pedagog,
případně když je takových žáků více, může být zřízena také speciální třída, ve které se výuka
přizpůsobí potřebám těchto znevýhodněných dětí. Nicméně i ve Švédsku existují pomocné
školy (särskola), které navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které nemohou
navštěvovat běžné vyučování. I tito žáci mají možnost po ukončení základního vzdělání
pokračovat na gymnasiesärskolan. Další typ škol existuje pro žáky se středním a těžkým
mentálním nebo tělesným postižením, konkrétně těžce hlasově, zrakově a sluchově postižení
navštěvují speciální školy (specialskola).65
Pro hodnocení žáků byl v roce 2011 zaveden nový šestistupňový systém, kdy stupně A, B,
C, D a E znamenají, že žák prospěl, zatímco při stupni F neprospěl. 66 Při velké absenci je žák
nehodnocen, což se ve výpisu známek značí pomlčkou. Stupeň F a pomlčka se nesmí používat
u žáků, studentů i dospělých s poruchami učení, a pokud žákovi v základní škole hrozí výsledný
stupeň E, je povinností školy zjistit, zda daný žák nepotřebuje speciální pomoc s výukou.
Známka F, neprospěl, se může během povinné školní docházky používat v celém jejím průběhu,
což se liší od předešlého systému hodnocení, a může to být i výsledná známka, se kterou žák
základní školu opustí.

2.3 Porovnání českého a švédského vzdělávacího systému
Školní vzdělávání ve Švédsku bylo sice zavedeno později než v Českých zemích a až
do počátku 20. století byla jeho kvalita spíše podprůměrná, ve druhé polovině minulého století
se ale situace změnila. Českému vzdělávání komunistický přístup k edukaci příliš neprospěl,
zatímco švédské vzdělávání se dostalo na vrchol a státy celého světa se ho snažily napodobit.
Od přelomu století se ale oba systémy potýkají s problémy. Švédsko pravděpodobně zašlo se
svými reformami příliš daleko, zatímco českému vzdělávání dělá problémy především
neexistence dlouhodobého plánování a názorová různorodost jeho hlavních představitelů.

65
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Skollag, kap. 6, § 6; Ježková, Školní vzdělávání ve Švédsku, 60–62.
Skollag, kap. 10, § 17.
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Oba státy se nacházejí v období výrazných školských reforem za účelem zajištění rovnosti
a zvýšení kvality výuky a znalostí žáků, v Česku je navíc aktuální otázka zvýšení kvality
a počtu pedagogů.
Z institucionálního hlediska je rozdíl v postavení českého NÚV a švédské agentury
Skolverket, kdy druhá jmenovaná instituce poskytuje nejen národní rámec pro vzdělávání
a odborné poradenství, ale zodpovídá za celonárodní výzkumy a testování a podle výsledků pak
může sama upravovat daný läroplan, zároveň působí jako aktivní spojnice mezi veřejností,
školami a ministerstvem a přebralo úlohu poskytovatele informací. Na druhou stranu NÚV je
spíše poradní orgán ministerstva a přetváří školskou legislativu do praxe, pro veřejnost však
stále zůstává spíše v pozadí a kontaktním místem pro školy i veřejnost v oblasti vzdělávání je
MŠMT.
Výrazným rozdílem je stupeň autonomie škol, kdy v Česku je většina aspektů základního
vzdělávání silně standardizovaná a řízená shora, zatímco ve Švédsku je volnost škol mnohem
větší. I pro laika je tento fakt pozorovatelný například v nabídce předmětů, délce vyučovacích
hodin či organizaci školního dne, který se v jednotlivých školách liší. Při hlubším zkoumání je
možné nalézt i odlišnosti ve specializaci či zaměření, přístupu a metodám vzdělávání atp.
Odlišný je také přístup ke vzdělávání dospělých, které je v Česku řešeno spíše
v soukromých vzdělávacích institucích, a kromě jazykových kurzů je většinou zaměřeno
na konkrétní dovednost vhodnou pro stávající zaměstnání, nezřídka je proto takové vzdělávání
hrazeno zaměstnavatelem. Naopak ve Švédsku je edukace dospělých silně institucionalizovaná
a spadá do kompetence jednotlivých komun a municipalit a je bezplatně poskytována všem
zájemcům stojícím mimo pracovní trh. V případě plnění požadovaných povinností jsou
dospělým žákům poskytnuty náklady či podmínky zajišťující aspoň minimální životní úroveň.
Pro oba systémy je naopak totožná bezplatnost veřejného předškolního, povinného
základního, středního i vysokoškolského vzdělávání a snaha o rovnost, což se projevuje
především intenzívním zapojováním sociálně vyloučených a fyzicky či mentálně postižených
žáků do běžných škol. Povinná školní docházka je v obou státech devítiletá, což odpovídá počtu
ročníků základních škol. V Česku je navíc povinný i poslední ročník předškolní docházky,
ve Švédsku předškolní třídu navštěvují téměř všechny děti i bez této povinnosti. Oba systémy
také poskytují dva typy středoškolského vzdělání, obecně přípravné na vysokoškolské studium
a na kvalifikovanou pracovní pozici (odborné střední školy).
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3 Vzdělávání imigrantů
Vzdělávání a jeho obsah jsou důležité nejen pro přenos informací dalším generacím a rozvoj
dovedností, ale také formuje společnost a učí hlavním principům jejího fungování. Proto je
zejména povinné základní vzdělání důležité nejen pro místní obyvatele, ale také pro ty, kteří,
dobrovolně či nikoli, změnili stát svého pobytu. Právě pro ně je kulturní a sociální úloha
edukačního procesu často mnohem důležitější a škola funguje jako most mezi nimi a jejich
hostiteli.
V této kapitole je zprvu představena česká zkušenost s imigrací, včetně současné situace,
na které navazuje analýza vzdělávání nově příchozích žáků podle stanovených výzkumných
kritérií. Prvním z nich je zkoumání práv a povinností, které mají žáci-cizinci v průběhu
vzdělávacího procesu, přičemž je čerpáno především z české legislativy. Druhým je výuka
jazyka a kultury, následovaná sociální integrací, kde analýza vychází z uskutečněných
zúčastněných pozorování a rozhovorů s představiteli škol. Totéž je uplatněno i ve druhé
polovině kapitoly, která se zabývá týmiž otázkami, pouze přenesenými na švédský případ.
V závěru jsou oba systémy komparovány.

3.1 Česko a imigrace
Kromě posledních tří desetiletí a bezprostředně po obou světových válkách byla Česká
republika, stejně jako většina středo- a východoevropských států, místem emigrace, přičemž
imigrace téměř neexistovala. Původní vystěhovalectví především do Spojených států
amerických, společné pro téměř celou Evropu a trvající až do druhé světové války, přešlo
ve druhé polovině minulého století v emigraci z politických důvodů. Během komunistické éry
imigrační politika oficiálně neexistovala, především kvůli minimálnímu počtu nově
příchozích.67 Z důvodů udržování vřelých obchodních styků se členy Rady vzájemné
hospodářské pomoci byl zaveden bezvízový styk s většinou členů východního bloku, v rámci
něhož fungovala také výměna pracovníků, která tvořila, společně s výměnou studentů, téměř
celkový objem migrace. V rámci mezivládních dohod se tak do Československa v průběhu let
dostaly občané Kuby, Severní Koreje, Angoly, Mongolska či Laosu, ale největší procento
přišedších představovali Vietnamci. 68
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Christian Joppke, Selecting by Origin. Ethnic Migration in Liberal State (Cambridge (Mas.), London: Harvard
University Press, 2005), 11.
68
Petra Boušková, „Pracovní migrace cizinců v České republice v 70. až 90. letech,“ in Národní kulatý stůl na
téma vztahy mezi komunitami a integrace cizinců (Praha: Ministerstvo vnitra, 1998), 34–45.
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Po Sametové revoluci v roce 1989 byly dohody o spolupráci zrušeny a velká část
pracovníků i studentů se vrátila zpět do svých vlastí. Pouze malá část z nich zůstala a využila
možností nové demokracie. Typickým příkladem je vietnamská komunita, která je
v současnosti jednou z největších a stále se rozšiřuje. Významný byl také bezvízový styk
s Ukrajinou, který trval až do roku 2000 a zajistil dodnes trvající levnou pracovní sílu.
Aktuální celkový počet cizinců v České republice čítá zhruba 564.000 osob, jež představují
zhruba 5 % populace, z nichž je zhruba polovina přihlášena k dlouhodobému pobytu nad 90 dnů
a druhá k pobytu trvalému. 69 Největší menšiny zahraničního původu pocházející ze států mimo
Unii jsou z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska. I ze zemí EU přicházejí zejména lidé slovanského
původu – Slováci (což má i historické důvody), Poláci či Bulhaři. Osoby pocházející z Afriky
nebo z Asie jsou v České republice spíše výjimkou.
Imigrace je v Česku vnímána zejména ve smyslu levné pracovní síly a imigrační politika je
stále velmi nová, ovlivňována z velké části Evropskou unií. Ve společnosti stále přetrvává
negativní vnímání přistěhovalectví a z důvodu předpokládané dočasnosti i slovanského původu
většiny příchozích není přílišná vůle k oficiální integraci, jelikož toto tato problematika není
viděna jako aktuální. 70

3.2 Vzdělávání přistěhovalců v Česku
Do roku 1989 nebylo vzdělávání žáků-cizinců považováno za problém, protože nově příchozí
byli téměř bez výjimek dospělí, kteří měli v Československu získat terciální či odborné vzdělání
a následně se vrátit do své domoviny. Cizí studenti vysokých škol, kteří se u nás vyučovali
v rámci programů rozvojové pomoci, procházeli před nástupem do školy jazykovou přípravou,
a tak minimálně základy českého jazyka měli osvojené. 71 Vzdělávání menšin v Česku nebylo
a není příliš významné, proto z něj nelze při zkoumání vzdělávání nově příchozích příliš
vycházet. Přestože jejich příslušníci mají při splnění určitých podmínek nárok na vzdělávání
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ČSÚ vede statistiku počtu cizinců v Česku, ale nikoli statistiku obyvatelstva podle země původu. „Data – počet
cizinců: R03 Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR v letech 1985–2018 (k 31. 12.)“ ověřeno 20. května
2019, https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu.
70
K historickým kořenům tohoto vnímání viz: Andrea Baršová a Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát:
Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005);
k vývoji po roce 1989 a stavu přetrvávajícímu do současnosti viz: Kušniráková a Čižinský, „Dvacet let české
migrační politiky: liberální, restriktivní, anebo ještě jiná?”
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Více o vzdělávání cizinců v Československu před rokem 1989 např. Marta Edith Holečková, „Universita
17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti,“ in Možnosti a meze výzkumu
dějin vysokého školství po roce 1945. Sborník z konference 14.–15. 10. 2009. (Hradec Králové: Univerzita
Hradec Králové – Gaudeamus, 2009), 25–33.
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ve svém mateřském jazyce, této možnosti je využíváno pouze minimálně a nemá výraznější
reálný dopad.72
Po roce 1989 se však situace změnila. Cizinců začalo přicházet několikanásobně více
a jejich věková rozmanitost byla mnohem bohatší, navíc jejich pobyt postupně nabýval trvalého
charakteru. Přestože většina přistěhovalců v současnosti přichází v dospělém věku za prací,
přivádějí si s sebou své rodiny, jichž se integrace týká také. Česká školní docházka je povinná
bez rozdílu, tedy ani děti imigrantů nemají výjimku a musí základní školu v zákonem
stanoveném rozsahu navštěvovat. Základní školy se proto dostávají do situace, na kterou nejsou
připraveny, a stojí před problémem, jak žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
vzdělávat.73 Žáky s OMJ jsou především cizinci, ale také děti rodin migrantů, které už mají
české občanství, potomci krajanů, kteří se vracejí zpátky do České republiky, či děti
z bilingvních rodin, ve kterých v domácí komunikaci dominuje jiný jazyk než český. 74

3.2.1 Práva, povinnosti a možnosti spojené s povinnou školní docházkou
Soubor práv a povinností vychází z legislativy, jež specifikuje vzdělávání žáků-cizinců v České
republice. Základními dokumenty pro tuto oblast jsou školský zákon, již zmíněná vyhláška
č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech k plnění povinné školní docházky
a také vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. 75
Ačkoli je rovnost v přístupu ke vzdělání udělena primárně občanům ČR a jiných členských
států Evropské unie, podle § 20 odst. 2a zákona mají i ostatní občané nárok na totožný přístup
k základnímu vzdělávání.76 Povinná školní docházka platí pro osoby s dlouhodobým či trvalým
pobytem, stejně jako pro osoby žádající o mezinárodní ochranu.77 Totéž platí i pro povinný
72

Tato výuka může probíhat pouze v obcích s výborem pro národní menšiny, a za předpokladu, že třídu s výukou
v jazyce národnostní menšiny bude navštěvovat minimálně 10 žáků, v průměru na školu pak bude nejméně 12
žáků národnostní menšiny ve třídě. Ze statistiky národnostního složení navíc vyplývá, že je Česká republika
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31.
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2014,“
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předškolní rok.78 Při nástupu k základnímu vzdělávání se na žáky bez výjimky uplatňuje princip
spádové školy, tedy přednostního práva na vzdělávání v místě trvalého bydliště žáka.79
Výjimkou je jazyková příprava, tedy výuka češtiny pro žáky s OMJ, kterou poskytují pouze
školy vybrané krajem. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt, mohou být jako jediná skupina žáků
„vyloučeni“ ze školy i v době plnění povinné školní docházky v základní škole, a to za
podmínky, že se „neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů,
nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani
po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince
nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu“. 80 V takovém případě přestává být žákem
dané školy, tudíž zanechává plnění povinné docházky.
Jednotící prvek společnosti je vyjádřen dílčím cílem vzdělávání, který spočívá v „utváření
vědomí národní a státní příslušnosti,“ ale zdůrazňuje také respekt „k etnické, národnostní,
kulturní, jazykové a náboženské identitě každého“.81 Základní zásadou je však „zohledňování
vzdělávacích potřeb jednotlivce,“ což je v případě žáků-cizinců nanejvýš důležité. 82 Splnění
těchto dvou bodů, respektu k odlišnosti identity a zohlednění individuálních potřeb, závisí
na informovanosti vedení školy o možnostech a určuje celý charakter žákova vzdělávání.
Pozorovaný výrazný rozdíl v informovanosti souvisel s aktivitou vedení školy. Jelikož
neexistuje jednotná „příručka“ pro postup ve věci vzdělávání žáků-cizinců, získávají všechny
zkoumané školy informace především z webových stránek MŠMT. Ty školy, kterým však
výuka žáků s OMJ není lhostejná, se aktivně snaží své znalosti rozšířit, přičemž jako nejvíce
inspirativní byla uvedena webová stránka obecně prospěšné společnosti META, jež se věnuje
výuce žáků s OMJ.83
Možností, jak oddálit nástup dítěte k povinné školní docházce, je žádost o odklad. Ačkoli je
určena primárně nedostatečně tělesně či duševně vyspělým dětem, mohou do ní být zahrnuti
i děti neovládající budoucí jazyk výuky, čímž získají rok navíc na získání potřebných
jazykových kompetencí. Nejpozději musí být povinná školní docházka zahájena začátkem
školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let věku.84 Na první třídy je přitom vyvíjen největší
nátlak, jelikož se v nich na většině škol nachází nejvíce žáků, kteří česky neumějí, zároveň jsou
78
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rozhovor s ředitelem školy, duben 2017; základní škola C2, rozhovor s ředitelem školy, únor 2019.
84
Školský zákon, § 37.
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však ve věku, kdy jim osvojení jazyka nedělá výraznější problémy, pokud mají odpovídající
podporu.85 Naopak lze žákovi, který během povinné školní docházky nezískal kompletní
základní vzdělání, edukaci v základní škole prodloužit, a to až do konce školního roku, v němž
dovrší věk 18 let, pokud se mu nepodaří dokončit základní školu dříve.86 Základní vzdělání si
lze doplnit i po dosažení plnoletosti ve speciálních kurzech, které organizují vybrané školy
schválené krajem. 87 Cizinci navíc mají nárok na úpravu podmínek nutných pro přijetí
do středních škol, konkrétně v oblasti Český jazyk a literatura, přičemž rozsah úpravy
se vztahuje k době pobytu v ČR a stupni podpůrných opatřený, která žák využívá. 88
Základním výstupem hodnocení žáků je vysvědčení, které je udělováno na konci každého
pololetí za práci v celém jeho průběhu. Pokud však žáka není možné hodnotit, například
z důvodu nástupu do školy až v průběhu pololetí, nedostatku známek pro výslednou klasifikaci
či nemožnosti ohodnocení jeho znalostí a práce, může být žák za první pololetí školního roku
nehodnocen.89 Za druhé pololetí žák hodnocen být musí, a to nejpozději u opravných zkoušek
na začátku dalšího školního roku.90 Pokud žák ani u opravných zkoušek neuspěje, opakuje daný
ročník, a to vždy maximálně jednou v každém ze dvou stupňů základní školy. Pokud by žák
měl propadnout v jednom stupni vícekrát, postupuje do dalšího ročníku automaticky. 91Právě
problém s hodnocením je palčivý zejména v případech, kdy žáci nemají vytvořený individuální
vzdělávací plán s úpravou požadovaných výstupů (viz níže).
Ze zatím jediné tematické zprávy České školní inspekce z roku 2015, která se věnovala
vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, vyplývá, že procento cizojazyčných
žáků se stále zvyšuje a otázka začlenění ve školách se stala realitou, se kterou se pedagogové
spolu s vedením škol musejí vyrovnávat. Přesto je problematické určit celkový počet žáků
s OMJ, jelikož jsou podle zákona školy povinny evidovat pouze počet vzdělávaných cizinců
bez jazykových preferencí. 92 Opomíjeni jsou také čeští občané, jejich mateřštinou je jiný jazyk
než čeština. Ze zprávy také vyplývá, že učitelům i vedení často chybí relevantní informace,
zkušenosti i kompetence pro vzdělávání, což značně brzdí integraci a rozvoj této skupiny žáků. 93

85

Zástupce ČŠI, osobní rozhovor, 12. prosince 2018; základní škola C1, rozhovor s vyučujícím, duben 2019.
Školský zákon, § 55 odst. 1.
87
Problém dokončování základného vzdělání po dosažení plnoletosti byl zmírněn úpravou pro zařazení do ročníku,
viz níže. Ibidem, § 55 odst. 3; zástupce ČŠI, osobní rozhovor, 12. prosince 2018.
88
Školský zákon, § 60b odst. 4–5.
89
Ibidem, § 52 odst. 2.
90
Ibidem, § 52 odst. 3.
91
Ibidem, § 52 odst. 1.
92
Ibidem, § 28 odst. 2a.
93
META, Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – systémová doporučení (META: Praha,
2014).
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3.2.2 Výuka jazyka a kultury
Primární otázkou edukace imigrantů je výuka českého jazyka, který je jazykem výuky, jelikož
na rozdíl od předrevolučního zapojování vysokoškolských studentů, kteří absolvovali roční
kurz češtiny a až poté nastoupili ke studiu, současní žáci-cizinci tuto možnost nemají
a do běžného školského systému jsou začleněni okamžitě. Přestože je český systém vzdělávání
centralizovaný a nepružný, výuka češtiny je velmi flexibilní, a to zejména z důvodu jejího
nejasného ukotvení v edukační struktuře. Školy, ponechány bez jasného rámce, tak ve většině
případů tápou v nejistotě a vlastní nezkušenosti s danou problematikou, které vyústí
v neobratná řešení situace.94 Samotní ředitelé, jejichž úkolem je zajištění vhodných podmínek
a organizace výuky žáků-cizinců, přiznávají, že právě v této oblasti dostávají školy až příliš
velkou volnost, se kterou si nevědí rady a nejsou schopny ji efektivně využít. Vedení školy není
bez dostatku informací a zkušeností schopné podpořit učitele, kteří žáky s OMJ vzdělávají, žáky
samotné, a ani jejich rodiče.95
Prvním problémem je absence oficiálních hodin češtiny jako druhého jazyka, jelikož český
školní systém zná pouze výuku češtiny jako jazyka mateřského a čeština jako druhý jazyk není
zakotvena v rámcovém vzdělávacím programu, klíčovém dokumentu českého školství.
Předmět český jazyk pro cizince škola vyučovat může, a to podle požadavků na cizí jazyk tak,
jak je upraveno v rámci RVP ZV (obsah, hodnocení, výstupy a požadavky). Problém je ten, že
pokud škola chce tento (a jakýkoli jiný) předmět nabízet jako plnohodnotný pro žáky s OMJ,
musí podle něj upravit svůj ŠVP, což je pro téměř všechny školy značně stresující situace,
jelikož se velká část škol stále potýká s nedostatky svých stávajících ŠVP, jejichž poslední
povinná změna proběhla v roce 2013 změnou obsahu učiva, a jakýkoli zásah do nich je
pro školy velmi bolestivý. Tento stav způsobuje neochotu k výuce češtiny pro cizince jako
oficiálního předmětu, jež je vyučován ad hoc mimo běžné vyučování. 96
Pokud však na to škola má kapacitu, může nabídnout individuální či kolektivní výuku
češtiny pro cizince mimo oficiální rámec vyučovaných předmětů.97 Tato výuka může probíhat
94

Zástupce organizace META, osobní rozhovor, 16. listopad 2018.
Nedostatek oficiálních informací, který komplikuje vzdělávání žáků s OMJ, byl potvrzen vedeními všech
zkoumaných škol.
96
Žádná z pozorovaných škol výuku oficiálního předmětu češtiny jako druhého jazyka nenabízela, všechny tři
školy poskytující výuku českého jazyka pro cizince organizovaly kurzy mimo strukturu běžného vyučování.
Základní škola C1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019; základní škola C2, rozhovor s ředitelem školy,
únor 2019; základní škola C3, rozhovor s ředitelem školy, květen 2019.
97
Školy organizující vlastní výuku jazyka upřednostňují kolektivní konání výuky s nižším počtem žáků podobné
věkové skupiny a jazykových dovedností (maximálně cca pět žáků). Individuální výuka je organizována pouze
ve výjimečných případech, kdy je žák svým věkem a/či úrovní českého jazyka výrazně odlišný od ostatních
vyučovaných, nebo se jedná o jediného žáka s OMJ na stupni. Základní škola C1, rozhovor s ředitelem školy,
95
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místo hodin běžné češtiny, nebo po vyučování, přičemž z důvodu nízkého počtu přistěhovalců
ve třídách je z organizačních důvodů dávána přednost druhé možnosti. 98 Právě velká rozdílnost
ve věku žáků-cizinců, která vede nejen k rozdílným potřebám, ale také k zařazení do odlišných
ročníků, a tudíž k odlišným rozvrhům, způsobuje komplikace v organizaci kolektivní výuky
češtiny. Výuka českého jazyka po vyučování probíhá v závislosti na časových možnostech
a jazykových dovednostech žáků v několika skupinách, záleží ovšem také na prostředcích školy
a vyučujícího, které kurz vede.99 Časová flexibilita, která odpovídá potřebám žáka, stejně jako
přizpůsobení probírané látky, tempa výuky a individuální přístup jsou nezpochybnitelnými
výhodami, přesto však vedení škol nemůže z personálních a kapacitních důvodů tento přístup
všeobecně poskytovat.100
Výuku jazyka mimo kmenovou školu poskytují školy vybrané krajem v rozsahu „nejméně
70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích.“101
V takovém případě škola poučí žáka o výuce a poskytne mu základní informace. 102 Kolektivní
výuka opět z organizačních důvodů probíhá v odpoledních či večerních hodinách. Ani zde však
neexistuje jednotná náplň a organizace této přípravy, a tak školy postupují podle vlastních
zkušeností a možností. 103 Velkým problémem zůstává nízký počet škol, které tuto výuku
nabízejí. Žáci z odlehlejších oblastí tak nemají možnost na tyto hodiny dojíždět, a i v případě,
že jsou žáci z města, ve kterém škola sídlí, pro ně nemusí být výuka například z organizačních
možností dostupná. V případě starších žáků ne zřídka dochází k časové kolizi běžné výuky
v kmenové škole a jazykové přípravy, kdy přednost má běžná výuka a žáci tak možnost rychlé
jazykové integrace ztrácejí. 104 Nejen tyto faktory času a místa způsobují, že kurzy českého
jazyka se setkávají s nezájmem žáků, což vede k problémům se začleněním do běžné výuky
a ztěžuje situaci nejen žákům-cizincům, ale i pedagogům, vedení školy a potažmo celé třídě,
když se pedagog snaží jedinci přizpůsobit a věnovat na úkor ostatních. 105 Jako efektivnější se
tak jeví již zmíněná jazyková příprava v kmenové škole, která je žákům poskytována
duben 2019; základní škola C2, rozhovor s ředitelem školy, únor 2019; základní škola C3, rozhovor
s ředitelem školy, květen 2019.
98
Z navštívených škol žádná neposkytovala výuku českého jazyka pro cizince v době konání běžných hodin
českého jazyka právě z organizačních důvodů. Tři školy (C1, C2 a C3) poskytovaly individuální či kolektivní
výuku po vyučování.
99
Základní škola C1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2017.
100
Základní škola C4, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019; základní škola C5, rozhovor s ředitelem školy,
březen 2019.
101
Vyhláška o základním vzdělávání, § 10 odst. 1a, § 11 odst. 2.
102
Možnosti výuky jazyka na jiné než kmenové škole využívají žáci se dvou škol (C4 a C6).
103
Základní škola C1, rozhovor se speciálním pedagogem, duben 2019.
104
Tato situace byla zcela zřejmá ve škole C5, kde výuka českého jazyka byla organizována v jiném městě.
Základní škola C5, rozhovor se zástupcem školy, březen 2019.
105
Ibidem; Základní škola C6, rozhovor s vyučujícím, únor 2019.

40

individuálně nebo kolektivně, ale s ohledem na časové možnosti žáka. Zároveň odpadá také
nutnost dojíždění. 106
Ne všechny školy však mají dostatek prostředků a kapacit na uskutečňování tohoto typu
výuky. Primární překážkou pro výuku českého jazyka pro cizince je nedostatek kvalifikovaného
personálu. 107

Nejjednodušší variantou výuky a začlenění je možnost osobního asistenta

pro žáky s OMJ, který by výuku tlumočil a pomáhal novým žákům s integrací do vzdělávacího
systému, ale při aktuálním nedostatku asistentů pro žáky znevýhodněné, jež byli do běžných
škol zařazeni ze škol praktických v rámci inkluzivních tendencí českého vzdělávacího systému,
jsou možnosti škol na poskytnutí tlumočících osobních asistentů pro žáky-cizince značně
omezené.108
Další organizační otázkou je určení jazykové úrovně žáka, což může být klíčové, jelikož
někteří žáci přicházející do České republiky například ze Slovenska či pocházející z rodin
původních emigrantů mohou hovořit česky téměř plynně, avšak jejich nedostatky se objeví
v gramatice nebo v terminologii. V takovém případě je zbytečné zařadit takto pokročilé žáky
do skupin s těmi, kteří se s češtinou téměř nesetkali, ač do Česka přišli před stejně dlouhou
dobou a jsou ve stejném věku. Od roku 2016 jsou proto předpisem stanoveny dvě základní
jazykové úrovně, v rámci kterých mají žáci nárok na podporu.109 Prvním krokem pro stanovení
jazykové úrovně a tím i možností podpory je navštívení školského poradenského zařízení, které
posoudí speciální vzdělávací potřeby žáka a vydá doporučení pro školu, ve které je žák
vzděláván. Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů, přičemž žáci s OMJ jsou zařazováni
do třetího (začátečníci, odpovídají úrovni A0–A2 společného evropského referenčního rámce)
či druhého (pokročilí, stupeň B1–B2) stupně. 110 Od toho se odvíjí úroveň podpory, na kterou
žáci mají nárok. Zatímco druhý stupeň umožňuje posílenou výuku českého jazyka v rozsahu
tří vyučovacích hodin týdně, nejvýše však 120 hodin, pro třetí stupeň je maximální dotace
200 hodin.

Žák zařazený do druhého stupně má nárok na speciální pomůcky, které mu

pomohou se zvládnutím vyučovacího jazyka, úpravu obsahu, výstupů i hodnocení, případně
mohou zákonní zástupci požádat o individuální vzdělávací plán, který vypracovává škola
a zohledňuje v něm aktuální potřeby a možnosti žáka. Třetí stupeň tyto možnosti zachovává
106

Právě problém spojený s dojížděním za výukou byl primárním impulsem pro zavedení výuky českého jazyka
na kmenové škole pro ZŠ C1 a C3. Základní škola C1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019; základní škola
rozhovor s ředitelem školy, květen 2019.
107
Základní škola C5, rozhovor s ředitelem, březen 2019.
108
Všichni ředitelé zkoumaných škol potvrdili, že množství žádostí o asistenty výrazně přesahuje jejich skutečný
počet, a někteří žáci s přiznaným nárokem na asistenta se této pomoci vůbec nedočkají.
109
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
110
„Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR),“
ověřeno 13. června 2019, https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages.
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a dále prohlubuje, navíc umožňuje poskytnutí asistenta pedagoga. Asistent pomáhá učiteli
vzdělávat daného žaka či žáky tím, že mu poskytuje zvýšenou pozornost a podporu, kterou
učitel z důvodu většího počtu žáků ve třídě nemůže. Zároveň pomáhá žákovi zvládat
problematické situace a učí ho základním sociálním návykům, pokud je žák nemá. Na jednoho
asistenta mohou připadnout maximálně čtyři žáci v jedné třídě, čehož lze využít při umístění
skupiny žáků s totožným mateřským jazykem do jedné třídy. Celkem může být v jedné třídě
vzděláváno nejvýše pět žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně,
kteří tvoří maximálně třetinu žáků třídy, a počet pedagogických pracovníků vykonávajících
činnost ve třídě souběžně nesmí být vyšší než čtyři. Pro využití všech podpůrných opatření
platí, že k nim musí dát informovaný souhlas zákonný zástupce nezletilého žáka.
Ačkoli bylo rozdělení na dvě jazykové úrovně provedeno z dobrého důvodu a v teoretické
rovině na něm lze těžko najít nedostatek, v praxi je k oběma skupinám přistupováno zcela
odlišně a význam skupiny s jazykově pokročilými žáky bývá podceňován. Dvojité zacházení
s žáky s OMJ je zcela běžné, přičemž pokročilejší skupina je opomíjena s tím, že už žádnou
zvláštní pomoc nepotřebuje, jelikož výuce rozumí. Z tohoto důvodu je s žáky-cizinci, kteří
už česky rozumí, zacházeno jako s rodilými mluvčími, což jim způsobuje problémy nejen
v hodinách českého jazyka. Tito žáci mají problémy s porozuměním v odborných předmětech,
nechápou otázky při písemných testech a nejsou schopni plně se zapojit. 111 Z těchto důvodů
někteří vyučující vyvíjejí na žáky ještě větší tlak, většinou je však naopak nechávají „napospas
svému osudu“ a nevěnují jim ani tolik pozornosti, kolik se dostává rodilým mluvčím,
ať z důvodu profesního selhání a nezájmu, či z organizačních příčin. 112 Žáci-cizinci, kteří
nemají dostatečné jazykové dovednosti a ve výuce zaostávají za svými vrstevníky, se posléze
nezřídka stávají sociálně vyloučenými. 113
Kultura a reálie jsou začleněny přímo do výuky českého jazyka pomocí cvičení a úkolů,
které žáci během hodin plní. Dostává se tak to povědomí žáků společně s novým jazykem jako
jeho nedělitelná část a prohlubuje se společně s jeho znalostí. Reálie jsou navíc součástí i běžné
výuky, kterou žáci navštěvují, např. v prvouce, přírodovědě a vlastivědě na prvním stupni
a občanské výchově či dějepisu na stupni druhém.

111

Základní škola C3, rozhovor s výchovným poradcem, květen 2019.
V tomto případě jsou důvody stojící mimo vliv učitele velký počet žáků ve třídě, případně jejich velká znalostní
rozdílnost, větší počet žáků-cizinců s odlišným kulturním a sociálním zázemím, případně žáci postižení, stejně
tak jako vysoké požadavky na obsah výuky překračující hodinovou dotaci jednotlivých předmětů. Základní
škola C5, rozhovor s vyučujícím, březen 2019; základní škola C6, rozhovor se zástupcem ředitele, leden 2019.
113
Základní škola C1, rozhovor s výchovným poradcem, duben 2019; základní škola C4, rozhovor se zástupcem
ředitele, duben 2019.
112
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Obecně je výuka českého jazyka pro žáky-cizince velmi pochybná. Prvním problémem
je nedostatečná informovanost personálu škol, ať vedení či učitelů, který neví, co si s novými
žáky počít. Personálních zdrojů, stejně jako těch finančních, se školám nedostává, a ty posléze
nemohou poskytnout žákům s OMJ odpovídající péči a podporu potřebnou pro jejich další
rozvoj a začlenění. Tato situace nezřídka vyústí v odloučenost žáka.

3.2.3 Sociální integrace ve výuce
Integrace v rámci třídy a vzdělávacího procesu je prvním krokem k začlenění do společnosti,
proto je velmi důležitá a neměla by být opomíjena. Kolektiv třídy je pro žáky, kteří se ocitli
ve zcela cizím prostředí, jehož vztahy nechápou a kultuře nerozumí, často jedinou spojnicí
s novou společností a okolním světem. Po rodině je proto škola pro nové žáky nejdůležitějším
prvkem jejich osobního života a může tak výrazně ovlivnit jejich další životní zkušenosti.
Existuje nespočet faktorů, které mají na integraci ve třídách vliv, proto jsou zde vybrány ty
nejvýznamnější, od začlenění do procesu vzdělání po integraci v rámci třídy.
Jednou z možností, jak žákům začlenění do vzdělávacího systému ulehčit, je vytvoření
individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ten je vytvářen kmenovou školou na základě
doporučení školského poradenského zařízení, kde je žák na žádost rodičů či jiných zákonných
zástupců, většinou po návrhu školy samotné, otestován a jsou doporučena opatření pro
úspěšnou edukaci. Vše ovšem musí být provedeno za souhlasu zákonných zástupců dítěte.
Žákovi mohou být upraveny metody a forma výuky, její časový a obsahový rozvrh, stejně tak
jako výstupy vzdělání, a to podle jeho vlastních potřeb. Tento plán může být měněn i během
školního roku tak, aby odpovídal aktuálním možnostem žáka. 114 Právě IVP je jedním
z nejčastěji využívaných způsobů pro usnadnění edukace žáků-cizinců, zejména u začátečníků,
a jeho přínos hodnotí pozitivně i vyučující, a to především při hodnocení výstupů.115
Hodnocení žáků s OMJ je pro mnoho pedagogů obtížně zvládnutelným problémem, jelikož
posouzení výstupů žáka předpokládá jeho znalost českého jazyka. Proto je často velmi složité
či dokonce nemožné žáka-cizince hodnotit, zejména pokud nastoupil do vyšších ročníků
základní školy. V takovém případě má učitel možnost žáka v pololetí neklasifikovat, nicméně
na konci školního roku musí být žák hodnocen ze všech v jeho ročníku vyučovaných předmětů,
tedy i českého jazyka. Není třeba zdůrazňovat, že žáci, kteří k výuce nastoupili během školního
114
115

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, § 3 odst. 3, odst. 5.
Na škole C1 mají IVP všichni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 3. stupně a někteří žáci v rámci 2.
stupně. Ve školách C2, C3 a C4 je situace obdobná, ve školách C5 a C6 je počet žáků-cizinců s IVP nižší,
avšak stále se jedná o nejčastější formu podpory.
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roku nebo jejich mateřským jazykem není jiný slovanský jazyk, mají s touto podmínkou nemalé
problémy a záleží na benevolenci učitelů, zda je nechají postoupit do dalšího ročníku či nikoli. 116
Výraznou pomocí v tomto ohledu může být již zmíněný IVP, který požadavky pro hodnocení
výstupů žáka upravuje a dává tak vyučujícím konkrétní „návod“, co po žákovi požadovat a jak
jeho výsledky hodnotit.117
Jednoznačné není ani zařazení žáka-cizince do ročníku. Přestože existují základní pokyny
pro vedení škol, jak v takovém případě postupovat, vždy je nutné individuální posouzení
daného žáka a finální rozhodnutí je v kompetenci školy. Ty by se měly vyvarovat
automatického zařazování žáků do ročníků podle věku nebo absolvovaného ročníku vzdělání
v zemi původu. Zároveň však zařazování do nižších ročníků, které je pro cizince v Česku
běžnou praxí, by podle doporučení mělo probíhat s ohledem na věk a nikoli pouze na znalosti
žáka, a mezi ním a spolužáky by měl být maximálně dvouletý rozdíl. 118 Jinak totiž hrozí, že žákcizinec ztratí v kolektivu výrazně mladších spolužáků motivaci k učení a bude být výrazné
problémy s integrací. 119 Stejně tak by žáci-cizinci měli být do tříd umísťováni rovnoměrně, aby
nedocházelo k jejich kumulaci v jedné či několika třídách, což by mohlo ovlivnit úroveň
vzdělávání v dané třídě.120
Zapojení žáka do kolektivu se odehrává zejména za asistence třídního učitele, v případě
druhého stupně základních škol i ostatních vyučujících. Ve vyšších ročnících je snaha o aktivní
zapojení českých žáků do integrace cizince. Vybraní jedinci či třída jako kolektiv působí v roli
„průvodce“, seznamují žáka s chodem školy, organizací studia, pomáhají mu se zvládnutím
látky atp.121 Navíc, pokud žák-cizinec ovládá angličtinu, může být pomoc vzájemná, kdy si čeští
žáci při vysvětlování zároveň zdokonalí cizí jazyk a komunikaci v něm. I z důvodu jazykové
vybavenosti místních žáků může být pro nově příchozího jednoduší se dorozumět se svými

116

Základní škola C3, rozhovor s výchovným poradcem, květen 2019; základní škola C5, rozhovor s vyučujícím,
březen 2019.
117
Základní škola C1, rozhovor s výchovným poradcem, duben 2019; základní škola C3, rozhovor s vyučujícím,
květen 2019.
118
Markéta Bačáková, Inkluzivní praxe ve vzdělávání dětí-uprchlíků (disertační práce, Univerzita Karlova v Praze,
2011), 117–118.
119
Praxi začleňování starších žáků-cizinců do nižších ročníků uplatňovanou v minulosti potvrdili ředitelé škol C1
a C2. Důvodem byla dobrá víra, že tím žákovi poskytnou více času na naučení se jazyka i látky, avšak výsledky
žáků byly dlouhodobě podprůměrné, v některých případech se postupem času i zhoršovaly. Základní škola
C1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019; základní škola C2, rozhovor s ředitelem školy, únor 2019.
120
Vyšší koncentraci žáků-cizinců ve třídě, potažmo v celé škole, se v některých oblastech nelze vyhnout.
Problémy s tím spojené, jako například neochota žáků naučit se česky, vyrušování během hodin a ignorování
výuky i vyučujícího jsou v takovém případě běžné. Základní škola C4, rozhovor s ředitelem školy, leden 2019;
základní škola C5, rozhovor s ředitelem školy, březen 2019.
121
Přidělení žáka jako „průvodce“ je uplatňováno školou C1, zatímco na škole C2 je „průvodce“ odpovědný
za jednu oblast, ale zastává tuto úlohu pro více žáků-cizinců ve třídě. Ostatní školy roli „průvodce“
nepoužívají, pomoc při integraci poskytují třídní učitelé, kteří některé úkoly delegují na žáky.
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vrstevníky než s učitelským sborem, jehož znalost angličtiny bývá horší úrovně. 122 Naopak noví
žáci přicházející z bývalých zemí Sovětského svazu mají nejsilnější jazykovou podporu
u starších pedagogů, kteří dříve povinnou ruštinu ještě ovládají. 123
Jak bylo zjištěno, jazyková vybavenost je pro zařazení do kolektivu klíčová, a pokud žákcizinec neovládá češtinu nebo ve vyšších ročnících angličtinu, pak jeho zapojení do chodu třídy
bývá komplikované. Primárním problémem je snížená možnost komunikace se spolužáky, kteří
nevědí, jak se s žákem s OMJ dorozumět a automaticky ho z kolektivu vytěsní. O to více tato
zkušenost platí, pokud je žák-cizinec neprůbojný a introvertní.124 Neprocvičováním českého
jazyka se svými vrstevníky nepokračuje ani výuka jazyka, což vede ke špatným výsledkům
v hodnocení a možné rezignaci žáka i vyučujících na vzdělání žáka. Pokud se tedy žák včas
nenaučí česky a schopnosti komunikovat s místními žáky, dostává se do bludného kruhu
sociálního vyloučení, ze kterého vede cesta opět a pouze přes znalost jazyka. 125 Pokud existuje
varianta, že žák výše zmíněné problémy má, pak je na třídním učiteli, aby je řešil, ideálně
se spolužáky i rodiči daného žáka, přičemž na první skupinu je vznesena prosba o co největší
možné zapojení vyloučeného do kolektivu a na rodiče žádost o posílenou výuku češtiny i mimo
školské zařízení, například ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Sám třídní učitel je
odpovědný za posilování kolektivu třídy skrze společné projekty a úkoly, ti aktivní navíc
navrhují i konkrétní vazby a akce mezi žáky a cizincem. Pokud však je třídní učitel projevuje
nezájem o třídní kolektiv, pak je nový žák v bludném kruhu ztracen.126
Komunikace se zákonnými zástupci opět závisí na aktivitě školy. Základním stykem
se všemi zákonnými zástupci žáků jsou třídní schůzky, které probíhají většinou dvakrát ročně
jsou vedeny v češtině. Pro zákonné zástupce žáků-cizinců je ovšem tento systém zcela
nevyhovující, a to hned z několika důvodů. Je nutné si uvědomit, že tyto osoby pravděpodobně
neabsolvovali vzdělání v rámci českého systému, ale, pokud vůbec vzděláni jsou, v systému
odlišném. Je tedy nezbytné představit české vzdělávání i zástupcům žáka, ideálně co nejdříve
po jeho nástupu do vzdělávání, a nabídnout jim možnosti, které žák pro svoji integraci má, např.
návštěvu poradenského zařízení, vytvoření IVP a informovat o možných kurzech českého
jazyka. Tato setkání, na rozdíl od třídních schůzek, vyžadují tlumočení. Přestože je snaha části
122

Zejména pro starší členy pedagogického sboru je nutné tlumočení anglicky mluvícími kolegy, případně
vyučující předávají žákovi informace skrze spolužáky.
123
Jazyková vybavenost třídního učitele může ovlivnit přidělení žáka do třídy, pokud má ředitel možnost volby.
Základní škola C1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019.
124
Základní škola C3, rozhovor s vyučujícím, květen 2019; základní škola C5, rozhovor s výchovným poradcem,
březen 2019.
125
Základní škola C1, rozhovor s výchovným poradcem, duben 2019.
126
Základní škola C1, rozhovor s vyučujícím, duben 2019; základní škola C3, rozhovor s vyučujícím, květen 2019;
základní škola C5, rozhovor s vyučujícím, březen 2019.
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škol zajistit tlumočníka, ne vždy se to podaří. Někdy tak musí postačit tlumočení žáka, který
už na rozdíl od rodičů pokročil ve znalosti českého jazyka, nebo tlumočení do jiného než
mateřského jazyka zástupců, pokud jej ovládají. 127 Nezřídka se však stává, že školy setkání ani
nenabízejí, případně nezajistí (nebo nejsou schopny zajistit) odpovídající tlumočení, takže
zástupci mnoho informací stejně nezískají. 128
Celková nejasnost systému vzdělávání žáků s OMJ, absence jednotné metodiky
a zkušeností, stejně tak jako financí a kvalifikovaných pedagogů způsobuje, že edukace této
skupiny žáků je spíše ad hoc charakteru, chaotická a ze strany škol ne příliš vítaná. Školy
nevědí, co si s novými žáky počít, jak k nim přistupovat a často neznají ani jejich potřeby.
Jendou z variant tak bývá navázání spolupráce s místními poradenskými pracovišti
a zařízeními, stejně tak jako s neziskovými organizacemi, které se jazykové podpoře pro cizince
věnují a mohou tak základním školám poskytnout materiály i cenné rady.

3.3 Švédsko a imigrace
Od druhé světové války, kdy Švédsko přestalo být čistě emigračním státem, se situace obrátila.
Přestože Švédsko se stalo cílem imigrantů později než třeba Francie, Velká Británie
či Německo, v posledních dekádách tyto dlouhodobě tradiční státy překonalo co se týče poměru
původních a nově příchozích obyvatel a v současnosti se řadí mezi tzv. nové imigrační země.
V současné době podíl imigrantů v celkové švédské populaci přesáhl již 19 % a společně
s druhou a třetí generací přistěhovalců tvoří více než čtvrtinu celkového počtu obyvatelstva.129
Jen mezi lety 2015 a 2018 přišlo do Švédska přes 570 tisíc nových obyvatel, což je pro stát,
který před 20 lety nedosahoval ani devíti milionů obyvatel, výrazná změna. Právě imigrace se
z více než 80 % podílí na rapidním nárůstu švédské populace, která během oněch posledních
20 let vzrostla o milion a půl na aktuálních 10.230.000 obyvatel, nepočítaje děti imigrantů
narozené již ve Švédsku. 130
Nejvíce imigrantů přicházejících z mimoevropských států pochází ze Sýrie (186.000), Iráku
(144.000) a Íránu (77.000), následuje Afghánistán a Turecko. Z afrického kontinentu
je nejčastější zemí původu Eritrea. Velká je také menšina bývalých Jugoslávců, kteří
do Švédska přicházeli během války v 90. letech, kterou v současnosti doplňují především lidé
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Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, duben 2019.
Zástupce organizace META, osobní rozhovor, 16. listopadu 2018.
129
„Summary of Population Statistics 1960–2018,“ ověřeno 12. května 2019, https://www.scb.se/en/findingstatistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-andgraphs/yearly-statistics--the-whole-country/summary-of-population-statistics/.
130
Ibidem.
128
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z Bosny a Hercegoviny. Nemalé jsou také komunity přistěhovalců ze stávajících členů EU.
např. z Německa či Polska, a neustálý pohyb občanů Švédska, Norska, Finska a Dánska mezi
těmito čtyřmi státy.131
Ve Švédském království je kladen velký důraz na rovnost mezi obyvateli, což se projevuje
také ve vztahu k imigrantům. Většina sociálních dávek a jiných výhod štědrého státu blahobytu
se proto vztahuje i na nové obyvatele, kterým je zajištěno ubytování, minimální životní náklady,
bezplatné kurzy švédštiny a vzdělání jejich dětí, v případě potřeby i další vzdělání dospělých.
Navíc jsou tyto osoby často dočasně osvobozeny od placení daní, což je při zvážení
každoročního počtu nově příchozích výrazná částka, a zatěžuje tak ještě více běžné plátce.
Sociální stát je zatížen nejen finančně, ale také personálně, kdy je potřeba nejen mnoho
úředníků, ale také tlumočníků, pedagogů pro všechny věkové skupiny, sociálních pracovníků
atd. Je nutné vzít také v potaz, že nezaměstnanost u přistěhovalců narozených mimo státy Unie
se pohybuje kolem 17 % v porovnání s 5 % u rodilých Švédů.132 Navíc i ti zaměstnaní zabírají
většinu pracovních míst v nízkopříjmovém sektoru jako pomoc v domácnosti, zaměstnanci
hromadné dopravy či úklidu.
Dříve velká vstřícnost Švédů k nově příchozím se snižuje v závislosti na stoupajícím počtu
příchozích z Asie a Afriky, a to především právě kvůli sociální zátěži a vyznávání jiných
hodnot, které těm švédským nezřídka odporují. 133 To je jedním z důvodů, proč v posledních
letech stabilně stoupá podpora jediné protiimigrační strany Švédští demokrati. Po posledních
parlamentních volbách konaných v září 2018, ve kterých získali 17,6 % hlasů, zaujímají
62 křesel z celkových 349.134

3.4 Vzdělávání imigrantů ve Švédsku
Vzdělávání imigrantů má základy v edukaci menšin, která ve Švédsku probíhá už několik
staletí, a v současnosti je vzdělávání obou skupin postaveno na totožných principech.
Vzdělávání menšin ve snaze jejich integrace do většinové společnosti je proto klíčové
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and
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ověřeno
12.
května
2019,
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/tab
le/tableViewLayout1/.
132
„Unemployment rates in EU cities,” ověřeno 12. května 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/web/productseurostat-news/-/DDN-20181009-1.
133
Jako typické příklady švédských hodnot je genderová, rasová i jiná rovnost, přesun náboženství do soukromé
sféry, kompromisní řešení problémů a aktivní spolupráce v rámci komunit, přičemž ne všichni nově příchozí
je sdílejí.
134
„Sweden Moves to the Right in an Election Shaped by Immigration: An anti-immigration party is heading
for its best result ever in Sunday’s vote,“ ověřeno 12. května 2019, https://www.wsj.com/articles/swedenvote-leaves-no-clear-majority-polls-show-1536521388.
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pro pochopení stávajícího systému pro nově příchozí. Klíčové jsou odlišnosti od vzdělávání
rodilých Švédů, což je v první řadě rozdílná jazyková výuka, konkrétně se jedná o výuku
mateřštiny a švédštiny jako druhého jazyka. Následně jsou zmíněny i některé další předměty
a hlubší otázky vztahující se k této problematice.
Mezi historicky zakořeněné etnické skupiny žijící na území Švédského království patří
Sámové, Finové, Tornefinové, Romové, Židé, Gotlanďané a Skåňané. 135 Poslední tři skupiny
jsou téměř integrované, jejich mateřštinou je švédština, i když v případě Gotlanďanů a Skåňanů
s výrazným dialektem.136 Romové tvoří skupinu, která se svou kulturou i mateřštinou
od švédské společnosti liší, proto mají specifická práva právě v sociální a kulturní oblasti, mezi
něž patří například možnost vzdělávání se v romštině. Největší a pro účel této práce
nejpodstatnější etnickou skupinu tvoří Sámové, jejichž vzdělávání prošlo během několika
století výrazným vývojem, a i dnes se odlišuje od běžné edukace Švédů.
Sámové, dříve nazývaní také Laponci, obývají severní část celého Skandinávského
poloostrova. Jejich populace se odhaduje na 80.000 obyvatel, z čehož zhruba 20.000 žije
na území Švédska. 137 Dříve byli Sámové kočovníci, kteří se živili především rybolovem, lovem
a chovem sobů, dnes někteří z nich vykonávají klasická povolání i v jižnějších oblastech
Švédska. Plošné vzdělávání Sámů začalo počátkem 17. století, kdy misionáři chtěli
pokřesťanštit obyvatele severu. Vzdělávání probíhalo většinou v sámštině a žáci se učili číst
ze slabikáře a katechismu, později bylo připojeno také psaní a počítání jako v ostatních částech
státu. Systém malých stálých škol při kostelech byl v 19. století nahrazen „cestujícími učiteli
Bible“ a školy tak kočovaly se svými žáky. V té době už výuka probíhala ve švédštině. V první
polovině 20. století dostali Sámové možnost vybrat si z hned z několika typů stálých
a kočovných škol, nebo mohli školu navštěvovat jen určitou část roku a ve městě Jokkmokk
na severu Švédska byla založena vysoká škola, kde se vyučovala sámská kultura pro Sámy
i Švédy. Od roku 1957 byly na výběr sámské internátní nebo švédské povinné školy. Od 60. let
minulého století se do sámských škol opět vracela sámština jako vyučovací jazyk a tyto školy
vyučovaly podle celošvédského vzdělávacího plánu pouze s několika výjimkami. V roce 1974
bylo studentům poprvé nabídnuto studium sámštiny na univerzitách v Umeå a Uppsale, o rok
později byla započata politika multikulturalismu, jež zakotvila právo pro imigranty a jazykové
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Jazykem Tornefinů je tornefinština, pro kterou existuje také výraz meänkieli. „Om minoritetsspråk,“ ověřeno
12. května 2019, https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html.
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Gotlandština je někdy je uváděna jako samostatný germánský jazyk, ale v samotném Švédsku je vnímána pouze
jako dialekt, stejně jako skånština. Ježková, Školní vzdělávání ve Švédsku, 114.
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„Sami in Sweden,“ ověřeno 12. května 2019, https://sweden.se/society/sami-in-sweden/.
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menšiny na vzdělání ve své mateřštině. 138 Nejen Sámové tak mohou podle školského zákona
až do 6. ročníku navštěvovat vlastní školy, kde je výuka vedená v sámštině a švédštinu mají
jako druhý jazyk, od 7. ročníku je výuka ve švédštině na běžných základních školách, čímž mají
žáci zajištěné bilingvní vzdělání. 139 Kromě Sámů výše zmíněného zákona využívají z menšin
také Finové a Tornefinové.

3.4.1 Práva, povinnosti a možnosti spojené s povinnou školní docházkou
Základní aspekty vzdělávání obecně, stejně jako edukace nově příchozích, jsou vymezeny
školským zákonem a školským nařízením, přičemž druhý jmenovaný dokument rozvíjí
a konkretizuje principy zakotvené v prvním. Podle deklarovaných cílů i švédské vzdělávání
míří k edukaci v souladu s hodnotami jako jsou lidská práva a demokratický stát, ovšem
za předpokladu individuálního přístupu k žákům.140 Důraz na dítě a jeho názor v průběhu
edukace se promítá do celkového pojetí vzdělávacího procesu.141 Ačkoli je všem žákům zajištěn
rovný přístup ke vzdělávání, školský zákon rozlišuje mezi právem a povinností školní
docházky, kdy zatímco děti bydlící ve Švédsku mají povinnost, ti s trvalým pobytem v zahraničí
nebo omezenou dobou rezidence mají pouze právo.142 Žák, jehož pobyt ve Švédsku je časově
omezený, tedy povinnou základní docházku plnit nemusí, a škola nemá ani povinnost
ho přijmout. Stejně tak může škola odmítnout výuku nelegálního migranta.143 Migranti, kteří
ve Švédsku požádali o azyl, musejí být k povinnému vzdělávání přijatí do jednoho měsíce
po svém příjezdu do země.144
Nově příchozí jsou zákonem definováni jako osoby, které měly původní bydliště mimo
Švédsko a do švédského vzdělávacího procesu se zapojily později než v sedmi letech věku.
Zároveň je označení nově příchozího omezeno na čtyři roky po příjezdu do země. 145 Prvním
krokem je posouzení znalostí nového žáka, které je v gesci školy. 146 Podle výsledků a svého
věku je žák zařazen do třídy či studijní skupiny, v případě potřeby je pro něj vypracován
138

Ježková, Školní vzdělávání ve Švédsku, 114–117.
Skollag, kap. 7 § 7.
140
Ibidem, kap. 1 § 4–5.
141
Ibidem, kap. 1 § 10.
142
Skollag, kap. 1 § 8+9, kap. 7 § 2, kap. 29 § 2.
143
V případě, že ho přijme, není škola povinována hlásit úřadům fakt, že se jedná o nelegálního migranta. Od této
praxe se však po migrační krizi v roce 2015 ustupuje a většina škol nelegální migranty k výuce nepřijímá.
Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
144
Skolförordning, kap. 4 § 1a.
145
Skollag, kap. 3 § 12a.
146
Toto posouzení probíhá skrze testy či pohovor se žákem, případně kombinací obojího. Většina škol už má testy
v jazycích nejběžnějších jazykových rodin v dané oblasti, během pohovorů jsou využívání tlumočníci.
Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
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i individuální studijní plán. Jednou z možností je zařazení žáka do „přípravné třídy“, ve které
se učí švédštině, aby se následně mohl zařadit do běžného vyučování, a to nejpozději do dvou
let od začátku výuky jazyka.147 Individuální studijní plány, které jsou povinné pro nové příchozí
žáky 7.–9. ročníků, specifikují cestu k získání co nejlepší možné pozice pro postup na střední
školu. S tímto cílem je také možné měnit žákův rozvrh tak, aby získal co nejvíce znalostí
v klíčových předmětech, zejména ve švédštině jako druhém jazyce a matematice. 148 Posílené
hodiny jazyka nad rámec běžné výuky může pomocí „prioritního rozvrhu“ na maximální dobu
jednoho roku zajistit ředitel školy. 149 Mimo i během výuky má žák nárok na jazykového
asistenta, a to buď se stejným mateřským jazykem, nebo s jazykem, ve kterém žák absolvoval
předchozí vzdělání. 150 Za všechny tyto kroky, stejně tak jako za podmínky vzdělávání nově
příchozích v základní škole, odpovídá ředitel školy.151
Povinná školní docházka končí po deseti letech včetně povinné předškolní třídy. Pokud žák
během této doby nestihne dokončit základní školu a získat tak znalosti nutné pro nástup
na školu střední, může podstoupit další dva roky výuky na ZŠ, aby se látku doučil, pokud
do té doby nedosáhl 18 let. Zároveň, pokud cíle základního vzdělávání splnil předčasně, může
povinnou docházku ukončit dříve. 152 Do vyššího ročníku žák postupuje automaticky, pouze
ve výjimečných případech s přihlédnutím k žákovým potřebám a se souhlasem zákonných
zástupců může žák daný ročník opakovat.153 Žákům, kteří mají problém s látkou právě
absolvovaného vyššího ročníku, většinou osmého, a riskují, že v příštím roce nedosáhnou
na požadavky pro známku E, ředitel nabídne „prázdninovou školu“, která probíhá v červnu
po ukončení běžné výuky v rozsahu minimálně 50 hodin. Stejnou možnost mají i žáci
9. ročníku, kteří nezískali známky potřebné pro nástup na střední školu. Výuka „prázdninové
školy“ může být sloučena pro několik okolních základních škol.154 Právě možnost
„prázdninové školy“ je přistěhovalci hojně využívána k doplnění si znalostí před nastoupením
do dalšího ročníku. 155
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Skollag, kap. 3 § 12b, d, e, f.
Ibidem, kap. 3 § 12g, h.
149
Skolförordning, kap. 9 § 4a.
150
Skollag, kap. 3 § 12i.
151
Nárok na podporu pro dosažení sdílených cílů vzdělávání, stejně jako na individuální studijní plán
a přizpůsobení průběhu vzdělávání, případně vytvoření speciální podpůrné skupiny, mají také rodilí švédští
žáci, nicméně školský zákon explicitně vymezuje práva nově příchozích v oddělených odstavcích. Ibidem,
kap. 3 § 4, 9, 11, 12.
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Ibidem, kap. 7 § 12–15.
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Skolförordning, kap. 4 § 4–5.
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Skollag, kap. 10 § 23a–f.
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Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, září 2017; základní škola S4, rozhovor s ředitelem školy, říjen
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3.4.2 Výuka jazyka a kultury
Zákon se také věnuje výuce mateřského jazyka, přičemž pokud je žák v mateřské škole
či předškolní třídě, má mu být poskytnuta dostatečná podpora v jazyce mateřském i švédském.
Mateřský jazyk jako předmět musí být nabídnut příslušníkům národnostních menšin a může být
nabídnut všem ostatním za předpokladu, že výuku konkrétního cizího jazyka jako mateřského
požaduje minimálně pět žáků a škola je schopna zajistit vyučujícího. Výuka mateřského jazyka
může probíhat v několik variantách, a to buď může být vyučovacím jazykem (typické v případě
sámských škol či specializujících se škol soukromých), jazykem vyučovaným v rámci volby
cizího jazyka, jako speciální předmět, nebo mimo výuku. Jako mateřština může být vyučován
pouze jeden jazyk (s výjimkou Romů), avšak nemusí se jednat přímo o jazyk mateřský, ale
například o vyučovací jazyk v původním vzdělávání, stejně jako je tomu u jazykové podpory.
Výuka švédštiny jako druhého jazyka nahrazuje výuku běžné švédštiny a docházejí na ni žácicizinci, žáci s OMJ a švédští žáci, kteří se vzdělávali v zahraničí.
Právo na výuku v mateřském jazyce je pro vzdělávání imigrantů klíčové a celý proces
edukace nově příchozích se od něho odvíjí. Mateřština je navíc ve výuce zrovnoprávněna
se švédštinou. Výuka v mateřštině přistěhovalců, stejně jako výuka Sámů, probíhá většinou
v oblastech s vysokou koncentrací určité jazykové skupiny už od předškolní úrovně vzdělávání,
na úrovni základního školství pak tuto možnost nabízejí především soukromé školy.
Ve veřejných školách byl tento způsob výuky hojně využíván například v 80. letech, kdy
do Švédska přišla imigrační vlna ze sousedního Finska, a z tohoto důvodu vznikaly finské třídy.
V nich byli soustředěni žáci hovořící finsky, protože jejich okamžité začlenění do běžných tříd
by způsobilo velké komplikace. Ve finských třídách byla vyučovacím jazykem finština
a švédština byla druhým jazykem. Vytvoření samostatných tříd také umožnil velký počet
švédsky hovořících učitelů přicházejících z Finska, kteří mohli žáky vzdělávat (na rozdíl
od dalších imigračních vln). 156
U ostatních jazykových skupin imigrantů probíhá běžná výuka ve švédštině a mateřština
je vyučována jako samostatný předmět, který navštěvují nejen první, ale i další generace
přistěhovalců. 157 Základním důvodem, proč je mateřština vyučována, je argument následného
snazšího naučení se švédštině, jelikož pokud žák nemá dostatečnou jazykovou vybavenost
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Tato situace byla umožněna historickou provázaností obou států. Dodnes je švédština (společně s finštinou)
úředním jazykem Finska a Finové mohou absolvovat celé základní vzdělávání v Švédsku ve finštině.
Skolförordning, kap. 9 § 12.
Zájem o výuku mateřštiny je především v první a druhé generaci přistěhovalců. Základní škola S1, rozhovor
s ředitelem školy, září 2017; základní škola S6, rozhovor s ředitelem školy, únor 2018.
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ve svém mateřském jazyce, pak nebude schopný porozumět ani jazyku novému. Zároveň je tím
zachovávána původní identita žáků, je jim usnadněn přesun mezi společnostmi a pomáhá
jim pochopit rozdílnosti v nich.158 Mateřský jazyk (modersmål) je vyučován jako všechny
ostatní předměty dle rámcového vzdělávacího plánu. Žáci se během výuky nevěnují pouze
mluvnici a literatuře, ale rozvíjejí své znalosti o kultuře a společnosti dané jazykové oblasti
a porovnávají výslovnost, gramatiku a kulturní prvky Švédského království a jazykové oblasti,
ze které pocházejí. Kromě toho je obsahem výuky četba a zpracovávání textů v rodném jazyce,
překlad psaného i mluveného textu z mateřštiny do švédštiny a naopak, přednes, poslech či jiná
mluvnická cvičení.159 Také hodnocení se neliší od jiných jazykových předmětů, žáci by
v 9. ročníku měli být schopni plynně hovořit svou mateřštinou, mít bohatý psaný i mluvený
projev, umět napsat práci na zadané slohové téma, ovládat jazykové obraty a rozumět idiomům,
pořekadlům i termínům označujícím abstraktní pojmy. Zároveň by žák měl znát kulturu
i sociální situaci dané jazykové oblasti a umět její základní prvky představit ostatním. 160
Výuka švédštiny probíhá okamžitě po zařazení do školy a její průběh záleží na rozhodnutí
ředitele, přičemž v zásadě odpovídá zvolenému modelu přístupu ke vzdělávání cizinců.
Nejjednodušší variantou, která je uskutečnitelná pouze při nízkém počtu nově příchozích
a odpovídá integrovanému modelu vzdělávání, je osobní asistent učitele, který ovládá jak
mateřštinu žáka, tak švédštinu. Je přítomný ve všech hodinách a přímo během vyučování žákovi
tlumočí výklad vyučujícího, vysvětluje mu pojmy ve švédštině a mateřštině a pomáhá mu
s plněním úkolů. Žák má případně ještě hodiny švédského jazyka po vyučování,
ať už individuální (pokud je žák ve škole sám), nebo skupinové. Tento způsob výuky švédštiny
není příliš preferovaný, a to hned z několika důvodů. Předně vyžaduje neustálou přítomnost
asistenta během celého vyučování a jeho využitelnost pouze pro jediného žáka, případně
pro úzkou skupinku s totožnou mateřštinou ve stejné třídě. Pokud je v jedné třídě více žáků
s odlišným mateřským jazykem, pak je situace ještě komplikovanější. Dalším důvodem je
časová náročnost tlumočení, kdy během běžného výkladu vyučujícího musí asistent přetlumočit
daný obsah do mateřštiny a přitom se snažit o to, aby žák získal co nejvíce i ze švédské verze.
Zároveň tento způsob není možný plně využít u dětí, které se se švédštinou dosud nesetkaly,
tam asistent vykonává pouze roli tlumočníka. V praxi je proto tento způsob „učení švédštiny
za pochodu“ uplatnitelný (a výhodný) pouze v případě několika málo žáků s odlišným
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Základní škola S6, rozhovor s vyučujícím, únor 2018.
Skolverket, Läroplan för grundskolan, 87.
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mateřským jazykem ve škole, kteří již ovládají základy švédštiny, ale nemají zatím takovou
jazykovou úroveň, aby se mohli plně zapojit do vyučování. 161
Obdobnou či doplňkovou variantou je zařazení žáků s odlišnou mateřštinou do běžných tříd
a výuka švédštiny jako druhého jazyka probíhá po vyučování v různé intenzitě dle možností,
potřeb a počtu žáků. Tento přístup se ovšem potýká s obdobnými potížemi, pouze výuka bez
asistenta bývá pro žáky bez dostatečné znalosti švédštiny ještě zbytečnější a oni tak mají posléze
nedostatky nejen v jazyce, ale také v ostatních předmětech, které se s prodlužující dobou
neustále prohlubují. Bývá proto využíván pouze ve výjimečných situacích a na přechodnou
dobu, zejména z důvodu akutního nedostatku asistentů či pedagogů s odpovídající jazykovou
výbavou.162
V souvislosti s nedostatkem asistentů proto část škol vyřešila tento problém jejich fluktuací,
tedy že asistent není přidělen pouze jednomu žákovi či třídě, ale během vyučování se přemisťuje
mezi třídami a žáky tam, kde je ho zrovna zapotřebí. 163 Asistent v tomto působí jako jazyková
i integračně-edukační podpora, ovšem pouze za předpokladu, že ovládá vyučovanou látku, což
může být v některých oblastech výuky, zejména přírodních vědách, problematické.164
Možností odpovídající modelu dočasně oddělené výuky, která je využívána při větším
množství žáků, jež neovládají ani základy švédštiny, je vytvoření speciální či přípravné třídy.
Zde je běžné vyučování nahrazeno intenzivní výukou švédského jazyka a žáci jsou do běžných
tříd zařazováni až poté, kdy jsou schopni porozumět výkladu učitele ve švédštině.165 Tento
systém vyžaduje nadstandardní zapojení ze strany žáků i učitelů. Ve speciálních třídách se žáci
nejprve věnují švédštině a posléze se snaží dostat na úroveň běžné výuky i v ostatních
předmětech, přičemž záleží na škole, zda dojde k jednorázovému přeřazení ze speciální
do běžné třídy, či zda bude přestup pozvolný a žák se bude zapojovat od několika vybraných
předmětů v prvních týdnech po kompletní rozvrh svých švédských vrstevníků v následujících
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V době výzkumu využívaly pouze dvě školy tento způsob výuky švédštiny. V jednom případě se jednalo
o hendikepovaného žáka-cizince (S2) a ve druhém o žáka, jehož znalost švédštiny stále ještě nedosahovala
úrovně nutné k porozumění všem předmětům (S4). Zástupci ostatních škol v několika případech uvedli, že této
možnosti bylo využíváno dříve, kdy počet cizinců na škole byl minimální a přípravné třídy nebyly zapotřebí.
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matematiky v jiné třídě atp. Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, S1, únor 2016.
164
Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, S1, únor 2016; základní škola S3, rozhovor s ředitelem školy,
listopad 2017.
165
Vytvoření této třídy umožňuje školský zákon. Skollag, kap. 3 § 12f.
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měsících.166 Ve speciálních třídách tak dochází k neustálé výměně žáků a záleží na možnostech
školy, kolik jazykových speciálních tříd otevře v závislosti na počtu nově příchozích,
dostupných a vhodných lidských zdrojů, ale také třeba na počtu volných učeben. Imigranti
navíc přicházejí z různých jazykových skupin a v různém věku, čímž tlak na aspoň základní
rozdělení narůstá. Čím více žáků patřících do různých ročníků je v jedné přípravné třídě, tím je
náročnější i výuka. V případě, že je navíc zapojení do běžných tříd postupné, je žákům
jazykových tříd umožněno věnovat se nejdříve těm předmětům, které jim jdou nejlépe, a během
ostatních hodin jsou umístěni v jiné třídě, kde si zlepšují švédský jazyk či procvičují látku
ostatních předmětů, případně se připravují na zapojení do výuky dalších předmětů v běžné
třídě.167 Touto diverzifikací dochází k tomu, že žáci sice jsou oficiálně umístěni v jedné běžné
třídě, ale většina výuky probíhá individuálně podle vlastních potřeb žáka. Vyučujících ovšem
není tolik, aby bylo možné se dostatečně věnovat každému nově příchozímu tak, jak by si
zasloužil. Výuka proto často probíhá „svépomocí“, kdy se žák musí spoléhat především sám na
sebe, případně na pomoc svých vrstevníků. Ti, kteří tak tyto třídy navštěvují déle, se v případě
potřeby automaticky stávají „asistenty“ pro své novější spolužáky ve všech oblastech výuky. 168
Poslední způsob je v souladu s modelem trvale oddělené výuky a žáci jsou vzděláváni
ve svém mateřském jazyce, zatímco švédštinu mají v režimu druhého jazyka a až v posledních
ročnících základní školy se úlohy těchto dvou jazyků vymění – ze švédštiny se stane vyučující
jazyk a z mateřštiny jazyk pouze vyučovaný. Tento systém sice není až tak náročný na finanční
a lidské zdroje, především při sloučení několika ročníků do jednoho, a nově příchozím se
dostane plnohodnotného vzdělání, avšak jeho integrační přínos pro společnost je velmi
pochybný, jelikož se švédskými žáky přijdou do styku minimálně. Stejně tak v těchto třídách
ne výjimečně dochází ke snižování úrovně výuky, zejména v případě, že žáci do Švédska
přicházejí v pokročilejším věku a nastupují rovnou do vyšších ročníků základní školy
a vyučující přizpůsobí obsah hodin jejich znalostem a aktuálním možnostem. 169
Předmět švédština jako druhý jazyk (svenska som andraspråk) je jako jakýkoli jiný jazyk
vyučován podle oficiálního rámcového vzdělávacího plánu, ačkoli výuka a výstupy jsou značně
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Možnost přípravné třídy využívají tři ze zkoumaných škol (S1, S2 a S3), přičemž k postupnému začleňování
dochází u dvou z nich (S1 a S3). Poslední škola (S2) preferuje jednotný přestup do běžného vyučování. V době
výzkumu přípravnou třídu nově zaváděla i čtvrtá škola (S6).
167
Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, září 2017.
168
Základní škola S1, rozhovor s vyučujícím, únor 2016; základní škola S2, rozhovor s vyučujícím, listopad 2017.
169
Model oddělené výuky částečně zavedla jedna škola (S6), ale po výrazném snížení kvality výuky v oddělených
třídách a snížení počtu rodilých Švédů ve škole je snaha o přechod na systém pouze dočasného oddělení
s intenzivní výukou švédštiny (i mimo vyučování) a co nejrychlejší integrací do běžného vyučování. Základní
škola S6, rozhovor s ředitelem školy, únor 2018.
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ovlivněny například složením třídy, věkem a úrovní znalostí jednotlivých žáků. 170 Ideální stav
by nastal, kdyby všichni žáci, kteří hodiny švédštiny jako druhého jazyka navštěvují, pocházeli
ze stejné jazykové oblasti, věkově by byli podobně staří a jejich jazyková úroveň by byla, co se
švédštiny týče, také podobná. Ovšem v posledních letech přicházejí imigranti nejen z odlišných
jazykových oblastí, ale i z odlišných jazykových rodin, což výuku znesnadňuje. Dalším
problémem je odlišná pokročilost, kdy někteří žáci mohou tyto hodiny navštěvovat již několik
měsíců, zatímco jiní jsou ve Švédsku pouze několik týdnů a neznají ani základy švédštiny.
Pokud má škola možnosti, může žáky rozdělit na skupiny s podobnými potřebami (většinou
podle znalosti jazyka a podle věku) a výuku tak zjednodušit, ovšem pokud je žáků málo, škola
nemá volný prostor či vyučující, pak je výuka obtížná. 171
Požadavky pro výstupy a hodnocení se téměř neliší od těch pro výuku mateřštiny nebo
švédštiny pro Švédy. Během výuky je opět probírána nejen gramatika, ale i jazykové
prostředky, sloh, jsou čteny knihy a články odpovídající věku a jazykovým schopnostem žáků
a dochází k seznámení se s historií i se současností švédské kultury a společnosti a hledání
odlišností a společných prvků kultury mateřského státu a Švédska. Nicméně v praxi se
v jednotlivých školách cíle i hodnocení přizpůsobují potřebám a možnostem žáků, tedy
přestože v läroplanu stojí, že žák 9. ročníku by měl plynně hovořit švédsky, mít bohatou slovní
zásobu, rozumět idiomům a analyzovat i historické texty, nelze očekávat, že 14 či 15letý
imigrant, který byl zařazen do 8. nebo 9. ročníku, bude během několika měsíců ovládat švédský
jazyk dle požadavků. V takovém případě se hodnotí snaha a pokrok žáka s cílem ho motivovat
k dalšímu studiu švédštiny a jejímu aktivnímu používání nejen ve škole. 172 Známka ze švédštiny
je jedním z požadavků pro přijetí na gymnasieskolan, kde všichni žáci musí doložit hodnocení
z předmětů matematika, švédština (popřípadě švédština jako druhý jazyk) a angličtina, podle
požadavků školy případně i dalších.
Změna ve vzdělávání s příchodem imigrantů však otevírá možnosti i rodilým Švédům.
S rostoucím počtem imigrantů roste na základních školách snaha o zavádění jiných cizích
jazyků. Angličtina zůstává povinná, nicméně v některých školách kromě francouzštiny,
španělštiny a němčiny jako dalšího cizího jazyka nabízejí žákům také somálštinu, arabštinu,

170

Skolverket, Läroplan för grundskolan, 269–281.
V takových případech většinou dochází k vytvoření skupin uvnitř třídy, kterým se vyučující věnuje postupně.
S výukou často pomáhá jazykový asistent, a i pokročilejší žáci asistují svým novým spolužákům. Základní
škola S1, rozhovor s ředitelem školy, únor 2016; základní škola S1, rozhovor s vyučujícím, únor 2016;
základní škola S3, rozhovor s vyučujícím, listopad 2017.
172
Základní škola S2, rozhovor s vyučujícím, listopad 2017; základní škola S5, rozhovor s vyučujícím, listopad
2017.
171
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ruštinu nebo čínštinu.173 To opět klade požadavky na změnu ve vzdělávání pedagogů, protože
tyto jazyky nejsou typické pro výuku učitelů na vysokých školách. 174

3.4.3 Sociální integrace ve výuce
Zapojení žáků do výuky a jejich styky se švédskými spolužáky závisejí na způsobu výuky
švédštiny, tedy na zvoleném modelu vzdělávání odlišných skupin. Variabilita, se kterou je
k novým žákům přistupováno, ústí v různé výstupy integrace v základní škole, od téměř nulové
po úplnou. Od té nulové, která je způsobena oddělenou výukou nových žáků, se ovšem
v posledních letech upouští, a to z toho důvodu, že dřívější imigranti, zejména Finové,
přicházeli s totožným sociálním zázemím a kulturními znalostmi, tudíž jediným rozdílem byl
právě jazyk. Noví přistěhovalci jsou ovšem od většinové švédské společnosti odlišní
i v základních aspektech sociálního a kulturního života, a je tedy nutné je vzdělat i v této oblasti,
aby byla švédská společnost schopna fungovat jako celek. 175
V okamžitém zapojení žáků do běžné výuky je možné vidět integrační úmysl, ovšem jeho
reálný přínos je diskutabilní, jelikož nový žák bez znalosti jazyka těžko pochopí komplikované
sociální a kulturní prvky. 176 Jedinou útěchou může být, že ne všechny aspekty společnosti jsou
tak komplikované, aby je bylo nutné vysvětlovat, takže si žák osvojí přinejmenším základy
pomocí pozorování a nápodoby, ale nestane se plnohodnotným členem společnosti. 177
Jako vhodný se jeví model dočasně odloučené výuky, kdy během několika měsíců získá
nový žák dostatečné jazykové dovednosti k pochopení souvislostí a může se následně plně
zapojit do kolektivu třídy a s pomocí spolužáků porozumět všem aspektům života ve Švédsku.
Tomu odpovídá také jeho popularita v základních školách, zatímco podíl odlišných přístupů
se snižuje.178 Výhodou je, že se švédské reálie vkládají i do výuky švédštiny, případně je cizinci
navíc probírají i mimo výuku jazyka v jazykových třídách, kde jsou pokryty největší odlišnosti
a vštípeny základy fungování společnosti i výuky ve škole.179 V běžné třídě se posléze účastní
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Výuka třetího jazyka se označuje jako předmět Moderna språk, přičemž nikde není stanoveno, o jaké jazyky
se konkrétně jedná. Výběr tak závisí na základní škole. Skolverket, Läroplan för grundskolan, 65–86.
174
Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
175
Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, únor 2016; základní škola S6, rozhovor s ředitelem školy,
únor 2018.
176
Základní škola S3, rozhovor s ředitelem školy, listopad 2017.
177
Základní škola S5, rozhovor s ředitelem školy, S5, listopad 2017.
178
Nárůst podílu využívání dočasně oddělené výuky na úkor jiných přístupů zaznamenala i agentura Skolverket.
Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
179
Základní škola S2, rozhovor s vyučujícím, květen 2018.
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společné výuky a po určité době, která závisí na věku žáka a jeho přizpůsobivosti, by měl získat
kompletní sociální a kulturní znalosti totožné s rodilými Švédy.
Integrace cizinců do kolektivu třídy není pro Švédy něčím novým, naopak se v posledních
letech jedná o zcela běžnou záležitost, se kterou se vyučující i žáci setkali téměř všichni, proto
je začlenění většinou bezprostřední a záleží na povaze nově příchozího, zda a jak se chce
do kolektivu zapojit, speciální opatření a aktivity jsou spíše výjimečné. 180 Školy také pro rodiče
nově příchozích žáků pořádají setkání či je zvou na individuální schůzky s vedením školy, kde
jim vysvětlují fungování školského systému, základní pravidla a školní řád. Setkání i schůzky
probíhají za účasti vyučujících daných žáků, případně asistentů, a jsou tlumočeny do mateřštiny
cizinců. 181
Je zřejmé, že rapidní nárůst počtu žáků-cizinců, snaha o jejich integraci a zároveň jejich
podpora (jazyková i celkově vzdělávací) způsobuje mnoho problémů, v první řadě zvyšuje již
tak vysoké finanční a personální nároky švédského školství. Školy jsou financovány obcemi,
které mají příjmy z daní, z nichž mají žadatelé o azyl úlevy, takže pokud je v obci větší počet
přistěhovalců, kteří většinu daní neplatí, ale mají vše hrazené obcí, může být náročné zaplatit
i několik nových učitelů. 182 Nejen finanční komplikací je zajištění prostor v případě vytvoření
speciálních tříd pro výuku mateřštiny či švédštiny, nebo rozšíření či zvýšení počtu běžných tříd
při přijetí většího počtu nově příchozích. Školy, které mají vlastní nepoužívané místnosti, jsou
v takových případech ve výhodě, ale není jich mnoho. Častější je dočasný pronájem nebo
poskytnutí jiných budov v obci, případně přístavba požadovaných prostor v blízkosti školy,
pokud to podmínky umožňují. 183
Pro přijetí učitelů, kteří vyučují švédštinu jako druhý jazyk, je klíčovým požadavkem
znalost požadovaného jazyka – mateřštiny žáků – a absolvování výuky švédštiny pro imigranty
(pro dospělé) nebo švédštiny jako druhého jazyka (pro děti do 15 let), v ideálním případě
je mateřština vyučujícího totožná s mateřštinou žáků. Nicméně s rostoucím počtem nově
příchozích se od tohoto požadavku začalo upouštět a větší důraz se klade pouze na absolvování
vysokoškolského studia se zaměřením na výuku švédštiny jako druhého jazyka, případně již
stávající učitelé si své vzdělání mohou o toto zaměření rozšířit dálkovou výukou s důrazem
na praxi. 184 Ani takových pedagogů však během posledních let není dostatek, proto v důsledku
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Základní škola S2, rozhovor s vyučujícím, S1, září 2017; základní škola S3, rozhovor s vyučujícím,
březen 2018.
181
Základní škola S2, rozhovor s ředitelem školy, listopad 2018.
182
Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, září 2017.
183
Ibidem; základní škola S3, rozhovor s ředitelem školy, listopad 2017.
184
Základní škola S2, rozhovor s ředitelem školy, listopad 2017.
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personálních problémů zejména mimo velká města dochází často i k tomu, že švédštinu
pro nově příchozí vyučují učitelé bez zvláštní specializace, případně bez pedagogického
vzdělání vůbec. 185 Zvýšený je také nárok na asistenty pedagogů, další učitele pro jazykovou
podporu a personál pro organizaci studia. Zároveň jsou na školu kladeny zvýšené požadavky
ohledně komunikace se sociálními partnery, například s centry, kde jsou nově příchozí
ubytovaní, a sociálním aparátem obce. 186
Přestup ze základní školy na gymnasieskolan může být pro imigranty také obtížný. Pokud
přijdou do Švédska až v posledních ročnících školní docházky a nestihnou se doučit všechnu
probíranou látku, kterou by měli podle plánu v 9. ročníku ovládat, mohou dostat známku F,
tedy neprospěl. V takovém případě škola nabídne kurzy „prázdninové školy“ a případně také
dodatečný 10. ročník, ve kterém mají ještě šanci své znalosti doplnit a známky si zlepšit,
případně ze stejného důvodu může gymnasieskolan nabídnout tzv. nultý ročník. Nárok
na dodatečné ročníky mají všichni žáci bez rozdílu původu, nicméně se zvyšujícím se počtem
přicházejících adolescentních přistěhovalců, kteří se nezvládají během povinné docházky získat
dostatečné znalosti, se zvyšuje i počet žadatelů o ročníky navíc, což opět klade zvýšené nároky
na školy, a to ve finanční, personální i organizační oblasti. 187
Už několik desetiletí je také problematická možnost volby školy, kdy v oblastech s vysokým
podílem imigrantů neevropského původu dochází k segregaci. Se zvyšujícím se počtem žáků
afrického, asijského a arabského původu v dané škole klesá počat žáků-Skandinávců. Takovým
školám potom klesá jak prestiž, tak finanční rozpočet, jelikož ve většině případů více žáků
odejde, než přijde, škola je nucena propouštět své zaměstnance a tím se zhoršuje její kvalita.
Dochází tak k „rozevírání nůžek“ v kvalitě výuky mezi jednotlivými školami, přičemž
v minulém století byl tento rozdíl ve Švédsku minimální. 188 Nicméně existují i případy,
kdy v oblasti s vysokou koncentrací imigrantů z jednoho státu či území vznikne soukromá
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Švédsko patří mezi státy s nejvyšším počtem nekvalifikovaných učitelů a dlouhodobě řeší problémy
s nedostatkem pedagogického personálu, viz např. OECD, Teachers Matter Attracting, Developing
and Retaining Effective Teachers (OECD Publishing: Paříž, 2005), 48; Mona Holmqvist, „Lack of Qualified
Teachers: A Global Challenge for Future Knowledge Development,“ in Teacher Education in the 21st Century,
ed. Reginald Monyai (IntechOpen: Londýn, 2019), https://www.intechopen.com/books/teacher-education-inthe-21st-century; základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy, září 2017.
186
Ibidem.
187
Zejména v posledních letech je pro část škol ročník navíc běžnou záležitostí, případně tuto výuku zajišťuje
jedna základní škola, do které docházejí i žáci z okolích škol. Základní škola S1, rozhovor s ředitelem školy,
březen 2018; základní škola S2, rozhovor s ředitelem školy, květen 2018.
188
Ještě v 90. letech minulého století bylo Švédsko označováno za jeden ze států s nejnižšími rozdíly mezi školami
v celostátním měřítku, tedy žáci z různých škol a různých oblastí Švédska měli totožnou kvalitu vzdělání
a stejné předpoklady pro další studium. Tento fakt už ovšem ani zdaleka neplatí a rozdíly v kvalitě výuky
výrazně narůstá. Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
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škola (někdy i elitní), kterou žáci-přistěhovalci navštěvují, protože zde jsou nabídnuty například
lepší podmínky v přístupu pedagogů, intenzivní jazyková podpora v mateřském jazyce atp.189
Jako zajímavost lze uvést také výuku náboženství, která je ve Švédsku povinná. Jelikož
je Švédsko převážně luteránskou zemí, dalo by se očekávat, že v povinném předmětu
náboženství bude křesťanství, potažmo protestantství, „hrát hlavní roli“. 190 Nicméně cílem
tohoto předmětu je spíše představit jednotlivá světová náboženství, jejich hlavní myšlenky
a ideje, aby žáci byli schopni porozumět nejen současné situaci ve světě, ale také chování
a myšlení švédských imigrantů. Cíl výuky náboženství se přenesl z dřívější výchovy
v řádné protestanty na obecné povědomí o základních vyznáních a jejich myšlenkách
a představitelích, přestože velká část předmětu je věnována právě křesťanství, aby žáci
pochopili souvislosti vývoje evropské i švédské společnosti. 191 Do výuky náboženství se nově
příchozí zapojují stejně jako do ostatních předmětů, ovšem většině ze současné vlny
přistěhovalců se hlubšího vzdělání v tomto předmětu nedostane, jelikož žáci přicházejí příliš
staří na to, aby stihli projít celým procesem začlenění do běžné třídy základní školy,
a náboženství nepatří mezi předměty, které by navštěvovali ve fázi prvotní integrace
do „švédských“ tříd, jelikož tento předmět nepatří mezi priority a řadí se spíše na opačný konec
stupnice.192 S výukou náboženství souvisela také možnost o uvolnění z výuky, o kterou mohli
požádat rodiče žáka, kteří si z náboženských důvodů nepřáli jeho vzdělání v určité oblasti,
zejména při výuce jiných náboženských vyznání či tělocviku. Tato výjimka však byla
v minulých letech zrušena a dnes je náboženství povinným předmětem pro všechny žáky
bez rozdílu.
Mezi prioritní předměty, které jsou upřednostňovány v postupném zapojování do výuky
ve švédštině, patří právě švédština, angličtina a matematika. Na druhou úroveň jsou stavěny
přírodní a sociální vědy, přičemž i v případě sjednocené výuky do bloků je pro imigranty možné
zapojovat se do vybraných předmětů (např. pouze dějepis a občanská nauka z bloku
Samhällsorienting). Na nejnižším stupni pomyslného žebříčku pak stojí „výchovy“, jejichž
výuka může i při integraci probíhat v rámci jazykových skupin s cílem udržení také původní
identity. Toto rozdělení je samozřejmě neoficiální, jelikož podle dokumentů si jsou všechny
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předměty rovny a důležité k nim takto přistupovat a neupřednostňovat jedny před druhými.
V praxi je ovšem těžké či přímo nemožné tuto rovnost udržet, takže dochází k výše zmíněnému
dělení. 193
V zapojování do výuky žákům může pomoci také jazykový asistent, který jim poskytuje
jazykovou i znalostní podporu. Zajímavou možností, která je umožněna postupným
zapojováním do běžného vyučování, je způsob trávení „volných“ hodin, tedy toho času, kdy
se žáci neúčastní běžného vyučování a jsou shromažďováni ve speciální třídě, kde procvičují
švédštinu, vyučující jim zde dodatečně vysvětlují látku, kterou žáci nepochopili během hodin,
a individuálně se připravují na zapojení do dalších předmětů, které budou navštěvovat se svými
švédskými vrstevníky. 194

3.5 Komparace vzdělávání imigrantů v Česku a ve Švédsku
Přestože se oba vzdělávací systémy snaží dosáhnout téhož cíle, a to plné integrace nově
příchozích žáků do edukačního procesu a později do společnosti, každý z nich se jeho splnění
snaží jiným způsobem a nabízí tak jiné možnosti v přístupu ke vzdělávání těchto osob. Tato
rozdílnost je dána především počtem přistěhovalců a délkou zkušenosti s tématem, přičemž
vyšší počet nových obyvatel a dlouhodobou praxi v oblasti jejich integrace má Švédsko,
zatímco Česko je spíše nováčkem, ačkoli i zde se tato problematika stává aktuální.
V oblasti práv, povinností a možností daných zákony pro vzdělávání imigrantů, je na první
pohled patrná rozdílnost v propracovanosti. Primárním rozdílem je fakt, že švédský školský
zákon obsahuje speciální podkapitolu, ve které je komplexně řešena většina otázek věnující
se zapojení nově příchozích do povinné školní docházky. Na druhou stranu v českém systému
je postup nejednotný a explicitní zmínění žáků-cizinců je výjimkou. Tato skupina proto musí
využívat podmínky primárně určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které
ovšem neřeší všechna specifika edukace žáků s odlišným mateřským jazykem. Zároveň tak
český systém žáky-cizince, zařazené do kategorií podpůrných opatření, vnímá v kategorii
„hendikepovaných“. V obou státech je veřejné základní vzdělání v rámci povinné docházky
i pro tyto žáky bezplatné, v Česky navíc povinné bez rozdílu, ve Švédsku pouze pro osoby
s trvalým pobytem na území Švédska a pro osoby, které zde zažádaly o azyl, ostatní obyvatelé
mají právo navštěvovat systém základních škol, ne však povinnost plnit školní docházku.
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Se zkušeností souvisí také informovanost učitelů a ředitelů škol o postupu a přístupu
k žákům s OMJ. Ve Švédsku je styk s novými žáky zcela běžný a školy i systém jsou proto
na ně připraveny, zatímco nezkušený český pedagogický sbor si většinou neví rady a neumí
s žákem-cizincem pracovat. Absentující legislativní ukotvení bezradnost škol ještě více
umocňuje. Odpovědnost švédského ředitele školy za příslušnou úpravu obsahu i výstupů
edukace pro jednotlivé cizince, stejně tak jako poskytování informací o možnostech
ve vzdělávání a o vzdělávacím systému obecně, platí i pro jejich české protějšky, avšak zatímco
švédský systém jasně determinuje body a kroky, které musí švédský ředitel splnit, český systém
zůstává pouze v obecné rovině bez jasného vymezení odpovědnosti, čímž opět situaci ředitelům
paradoxně ztěžuje a nechává je dále tápat, případně způsobí, že je snaha nekonkrétní povinnosti
obcházet.195
Ve dvou studovaných státech jsou odlišné možnosti absolvování povinné školní docházky,
jelikož ve Švédsku je eventualitu opakování ročníku vyhrazena pouze pro výjimečné případy
schválené školou, žákem i jeho zástupci, zatímco v Česku je tato praxe automaticky uplatněna,
pokud žák nesplní požadavky právě navštěvovaného ročníku, přestože na každém stupni lze
„propadnout“ pouze jednou. Pro švédské cizince je proto běžné absolvovat základní školu
během povinné docházky, přestože jejich znalosti a známky nemusí stačit na přijetí na střední
školu, zatímco jejich čeští vrstevníci se mohou rozhodnout, zda si po ukončení povinné
docházky základní vzdělání dodělají, či nikoli. Oba systémy však nabízejí možnost
doplňkových ročníků či kurzů pro dokončení základní školy nebo, ve švédském případě, získání
dostatečných znalostí na postup na školu střední.
Přestože oba státy využívají pro žáky-cizince systém speciální podpory, jejich obsah
a uplatnění jsou odlišná. Propracovanější švédský přístup umožňuje ředitelům poskytnout
imigrantům individuální pomoc cílenou na jejich postupnou integraci do vzdělávacího systému
i třídy, vycházející ze specifických potřeb těchto žáků. Naopak český systém preferuje okamžité
začlenění do běžné výuky a poskytuje obecnou pomoc primárně určenou pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, která ovšem plně neodpovídá specifickým problémům
žáků s OMJ. V obou případech speciální podpůrný systém vytváří škola a musí s ním souhlasit
zákonný zástupce žáka, ve Švédsku i žák samotný. Švédské školství je navíc silně
decentralizované a školy mají velkou míru autonomie, takže si mohou zvolit, jak budou
své žáky, včetně imigrantů, vzdělávat, pokud dodrží zákon a dosáhnou národních cílů. Naopak
české školy jsou silně svázány legislativou a systémem, který jim nechává pouze malý prostor

195

Zástupce organizace META, osobní rozhovor, 16. listopadu 2018.

61

pro vlastní organizaci edukace, avšak minimální legislativní zakotvení vzdělávání žáků-cizinců
jim dává naopak širší možnosti, se kterými se nevědí rady a neumějí jich ve své neznalosti
využít.196
Tyto možnosti se následně projevují v praxi. V Česku je výuka imigrantů spíše nechtěnou
přítěží pro stále velkou část vyučujících i ředitelů škol, kteří, pokud to není nutné, se jí snaží
v ideálním případě zcela vyhnout. Jazykovou podporu poskytují v nutných případech, a ani tak
ne vždy. Výuka češtiny není povinná ani pro žáka, a ani pro školu, pokud se rozhodne
pro přenesení tohoto úkolu na školu určenou krajem. Délka případného kurzu je značně
omezená a téměř vždy nedostačující pro získání potřebných jazykových kompetencí pro účast
v běžném vyučování. 197 Kurz navíc není oficiálním předmětem, jeho výsledky nejsou pro další
vzdělávání určující a žák je hodnocen v předmětu českého jazyka. Na druhou stranu předmět
švédština jako druhý jazyk je plnohodnotným protějškem běžného švédského jazyka a jeho
výsledky lze srovnatelně použít i pro nástup na střední školu. Za výuku žáků zodpovídá ředitel,
který je kromě výjimečných případů povinen na škole nabídnout výuku tohoto předmětu, pokud
je o ní dostatečný zájem.
K výuce nového jazyka lze primárně přistoupit dvěma způsoby, a to individuálně
či kolektivně. Individuální přístup, který umožňují oba systémy, probíhá skrze asistenty během
výuky a/či samostatné hodiny jazyka po běžné výuce. Jazykový asistent však ani v jenom
systému není v současné době příliš využívaný. Ve Švédsku je příčinou zejména velký počet
imigrantů a s tím související nedostatek kvalifikovaných pomocných pedagogických
pracovníků, stejně jako omezená efektivita, kdy jazykový asistent žákovi spíše tlumočí
bez výuky jazyka jako takového. Český systém se sice nepotýká s tak vysokými počty žáků
s OMJ, ale asistenti jsou, stejně jako jiná podpůrná opatření, určeni především mentálně
či fyzicky hendikepovaným žákům. Navíc už tak nízká prestiž a ocenění pedagogů je u asistentů
ještě nižsí, což způsobuje jejich nedostatek. Individuální výuka jazyka po konci vyučování
je v Česku využívána v případě nízkého počtu žáků ve škole, avšak škola ho nabízí
za předpokladu dostatečných finančních i personálních zdrojů, odpovídajícího materiálního
vybavení a znalostí, jak v takovém případě postupovat.
Oba systémy naopak upřednostňují kolektivní výuku nového jazyka, ačkoli k ní každý
z nich přistupuje zcela odlišně. Zatímco v Česku jsou cizinci někdy nuceni cestovat i desítky
kilometrů do školy či organizace, která výuku organizuje v rámci kraje, pokud jazykové kurzy
chtějí navštěvovat a jejich kmenová škola je nenabízí, ve Švédsku i kolektivní výuka probíhá
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téměř vždy ve škole, ve které se žák běžně vzdělává. Nutno ovšem dodat, že část českých
základních škol kolektivní výuku nabízí, přestože je většinou organizována pro velmi nízký
počet žáků. I zde je však pro nové české obyvatele výuka češtiny nedostačující, navíc o kurzy
mimo vlastní školu právě z důvodu cestování či časové kolizi s běžným vyučováním není mezi
žáky velký zájem. Naopak povinná intenzivní výuka švédštiny v prvních měsících po příchodu,
převážně ve speciálních přípravných třídách na úkor ostatních předmětů, umožňuje novým
žákům především rychlé osvojení si jazyka a jeho následné využití pro zapojení se do ostatních
vyučovaných předmětů. Obecně lze říci, že výuka jazyka odráží celkový přístup ke vzdělávání
žáků-cizinců. Zatímco v Česku je úkolem začlenit žáka okamžitě do běžného vyučování,
nehledě na jeho nedostačující jazykové prostředky, které mu znemožní aktivní účast během
vyučování a tím omezí jeho možnosti vzdělávání, švédský systém se orientuje na co největší
integraci do systému právě skrze jazyk a tím žákovi umožnit získání kompletního vzdělání
v co největším počtu předmětů a možnost pokračovat na školu střední. Počet a výběr předmětů
určuje škola ve spolupráci s žákem a vyučujícími, přičemž závisí na věku a znalostech žáka.
Primárními předměty je však kromě švédštiny ještě matematika a angličtina, případně mateřský
jazyk.
Pro imigranty v prostředí českého vzdělávání je výuka mateřštiny neznámým pojmem,
stejně tak jako vzdělání vedené v mateřském jazyce. Švédský systém zná a využívá obě
možnosti také pro nově příchozí žáky, přestože od výuky v mateřštině se pro současné
imigranty z důvodu kulturních odlišností a narůstající segregaci ve školách upouští. Mateřština
jako předmět je dobrovolná, avšak doporučovaná, a řadí se na nejvyšší stupínek pomyslné
hierarchie předmětů ke švédštině a matematice. Žáci jsou v ní hodnoceni totožně jako
v jakémkoli jiném povinně vyučovaném jazyce a mohou o něj požádat i další generace potomků
přistěhovalců, pokud v běžném styku jazyk stále používají. Zároveň se také nemusí jednat
přímo o mateřštinu, ale například o jazyk, ve kterém byl žák původně vzděláván.
S výukou mateřského jazyka navíc některé švédské školy odporují také interakci v rámci
dané jazykové skupiny, a to většinou pomocí společného vzdělávání v předmětech „třetí
kategorie“, tedy ve výchovách, a to z toho důvodu, aby si žáci udrželi i svoji původní identitu,
nezpřetrhali vazby a procvičovali si svůj mateřský jazyk.
Pro co nejsnazší začlenění do výuky, přizpůsobené potřebám daného žáka, vytvářejí české
i švédské školy individuální vzdělávací plán. V něm mohou být upraveny metody výuky
či přizpůsobené cíle, stejně tak jako podmínky hodnocení. V Česku je IVP vytvářen školou
na doporučení školského poradenského zařízení, ve Švédsku vytvoření IVP na intenci školy,
pro žáky 7.–9. ročníku je ovšem IVP ze zákona povinný. Švédský systém navíc umožňuje také
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úpravu rozvrhu či vytvoření již zmíněných přípravných jazykových tříd, v rámci nichž má
de facto každý žák individuální plán, zejména pokud dochází k postupnému začleňování
do běžného vyučování. Švédský přístup tak nabízí mnohem větší flexibilitu, zatímco v českém
systému školství je žák vzděláván podle běžného rozvrhu a ve všech předmětech společně
se svými českými vrstevníky.
Integrace v rámci třídy je především o žáku samotném a jeho povaze, nicméně švédští
spolužáci jsou na nové přírůstky do kolektivu zvyklí a nejsou nutná speciální opatření
pro začlenění nového žáka. V Česku bývá tento proces v režii třídního učitele, především
z důvodu větší stability třídního kolektivu. Třídní učitel může aktivně vytvářet podmínky
pro zapojení nového žáka formou projektů či jiných společných aktivit, u starších žáků může
být navíc požádán jeden z českých spolužáků či celý kolektiv o pomoc při integraci,
vysvětlování fungování chodu školy i společenských zvyků atp. Ve švédském případě je navíc
mnohem intenzivnější komunikace se zákonnými zástupci žáků, principy školství a školní
pravidla jsou jim představena stejně jako žákům samotným a pokud je to možné, jsou jim tyto
informace poskytovány v jejich mateřském jazyce, aby bylo zajištěno jejich porozumění. České
školy, nedisponující cizojazyčnými materiály a vlastními tlumočníky, jsou nezřídka odkázány
na překlad žákem samotným či najatým tlumočníkem, pokud s nimi vůbec škola naváže užší
kontakt a nespoléhá pouze na běžné třídní schůzky.
Komunikace ředitele školy s pedagogy, kteří žáky-cizince vyučují, je zejména v českém
případě zásadní, jelikož učitelé postrádají zkušenosti a nevědí, jak takové žáky vzdělávat.
Přestože ředitelé by měli být s možnostmi podpory a principy edukace žáků s OMJ seznámeni,
skutečnost tomuto předpokladu neodpovídá, a tak nezřídka neznalý ředitel není schopen
pedagogy v této oblasti vést. Nejdůležitější informace jsou posléze získávány především
z MŠMT, školských poradenských zařízení a od neziskových organizací, nicméně zejména
v prvních dvou případech nebývají komplexní a škola tak nevyužívá všech možností
financování ani podpory žáka. Pro švédské školy, ve kterých je vysoký poměr nových žáků vůči
Švédům, není výjimkou vytvořit pozici zástupce ředitele, který je informovaný, věnuje se pouze
problematice vzdělávání těchto žáků a zajišťuje chod školy v této oblasti.198
Školy umístěné v teritoriu s vysokým procentem imigrantů, například na předměstích
Stockholmu nebo Malmö, však v posledním více než desetiletí čelí segregačním tendencím,
kdy švédští rodiče dávají své děti raději do jiných škol a kvalita vzdělání, uzpůsobená většině
žáků školy, tedy potřebám přistěhovalců, se začíná zhoršovat. To vede k prohloubení rozdílů
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Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor, 28. května 2018.
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ve vzdělanosti původních a nových obyvatel a následně i zaměstnanosti a roste společenské
napětí v dříve rovnostářské společnosti. Tomuto problému české školy čelí pouze výjimečně,
navíc se v takových případech jedná o příslušníky národnostních a etnických menšin, nikoli
komunit přistěhovalců.
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Závěr
Vzdělávání imigrantů patří v Česku i ve Švédsku k aktuálním tématům, jelikož počet
přistěhovalců v obou státech neustále narůstá. Navíc se rozšiřuje seznam zemí původu, a to
zejména o mimoevropské státy, a stále více se jedná o imigraci s cílem dlouhodobého
či trvalého pobytu. Vzdělávání je základním aspektem ovlivňující společnost a hraje v integraci
přistěhovalců do ní klíčovou roli. Proto je důležité zaměřit se na začlenění žáků, kteří jsou
v zemi noví, do edukačního systému, jelikož je tím ovlivněno jejich budoucí fungování
ve většinové společnosti.
Analýza potvrdila základní předpoklad o vyšší vyspělosti švédského systému vzdělávání
imigrantů, než je tomu v českém případě. Důvodem je tradice ve vzdělávání národnostních
menšin, především Sámů, která v minulém století přešla v edukaci nově příchozích. Další
příčinou je švédský vzdělávací systém sám o sobě, jeho dlouhodobá snaha o rovnost
a inkluzivní povaha, stejně tak jako decentralizace a flexibilita, kdy si mohou jednotlivé školy
volit vlastní cesty, pokud dosáhnou centrálně daného cíle, což školám při vzdělávání imigrantů
nabízí širokou škálu možností. Český systém naopak školám příliš prostoru pro manévrování
neposkytuje, a když už, právě v oblasti vzdělávání žáků-cizinců, možnosti poskytne, pak je
to dáno absencí legislativy, vhodné metodiky a nejasností systému. Školy v Česku navíc
postrádají kompetentní vyučující a materiály pro jazykovou podporu žáků s OMJ, stejně tak
jako finanční zdroje.
S nedostatkem pedagogů s odpovídajícím vzděláním se potýkají jak čeští, tak švédští
ředitelé základních škol, v obou případech je situace kritická právě v oblasti vzdělávání nových
žáků a jejich specifických potřeb. Ve Švédsku se nedostatek týká především jazykových
asistentů, kteří by v ideálním případě měli mít vysokoškolské pedagogické vzdělání o ovládat
mateřský jazyk žáků. V Česku se nedostává ani běžných asistentů pro žáky s mentálním
či fyzickým hendikepem, kterých by bylo potřeba hned několikanásobně více, takže žáci s OMJ
jsou většinou zařazeni „na čekací listinu“ bez reálné šance na jeho získání. Navíc podle
legislativy nejsou nároky na asistenta pro žáka s OMJ odlišné, tzn. chybí například požadovaná
jazyková vybavenost. Aprobace na výuku češtiny pro cizince, ať ve školách nebo jiných
vzdělávacích centrech, je stále spíše výjimkou než pravidlem.
Pravděpodobně nejvýraznějšími rozdíly ve výuce jsou pro švédské žáky-cizince výuka
mateřštiny a povinnost švédštiny jako druhého jazyka, zatímco v Česku mateřština není
vyučována vůbec a kurzy českého jazyka jsou dobrovolné. Ve Švédsku je navíc primární zájem
o to, aby se nově příchozí žáci naučili švédsky a poté byli zařazeni do běžné výuky, naopak
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český systém klade důraz na okamžité zapojení do běžného vyučování a česky se žáci učí
„za pochodu“. Cílem švédského přístupu je umožnit žákům-cizincům co nejvyšší možné
vzdělání, a to i za cenu omezení výuky „méně důležitých“ předmětů. Český systém je v tomto
ohledu více rovnostářský a žáci-cizinci musí navštěvovat všechny předměty, stejně jako čeští
žáci. Oba systémy ovšem umožňují doplnění či dokončení základního vzdělání. V Česku je
pravděpodobnost nedokončeného základního vzdělání po absolvování povinné školní docházky
vyšší z důvodu možného propadnutí. Zatímco ve Švédsku je opakování ročníku výjimečnou
záležitostí a žáci tak mají větší šanci základní vzdělání dokončit, doplňkové ročníky slouží
především ke zlepšení výsledků pro přijetí na střední školu.
Jako nejefektivnější způsob integrace většího počtu přistěhovalců do vzdělávacího systému,
ke kterému se v současnosti přiklání velká část švédských ředitelů, je dočasně oddělená
intenzivní výuka nového jazyka ve speciálních třídách pro nové příchozí, a po zvládnutí základů
začlenění či postupné začleňování do běžných tříd. Přestože i v tomto modelu lze nalézt některé
aspekty, které jdou proti integraci a celkovému rozvoji žáka, například ve spojení s postupným
začleňováním prohlubující se nedostatky v „druhořadých“ předmětech, jsou tato negativa
ve srovnání s ostatními modely nejnižší. Naopak dlouhodobě oddělená výuka neposkytuje
dostatečnou interakci s rodilými obyvateli daného státu, podporuje spíše styky v rámci
komunity a následnou segregaci ve společnosti. Dlouhodobě neudržitelná je také výuka jazyka
pomocí tlumočících asistentů, zejména se zvyšujícím se počtem nových žáků a s jejich
narůstající různorodostí. Možnosti výuky jazyka během tlumočení jsou navíc značně omezené,
přestože je tento stav lepší než ponechání žáka ve třídě bez jakékoli podpory.
Pokud Česko bude v následujících letech čelit stále se zvyšujícímu počtu přistěhovalců
a pokud se škála zemí původu bude i nadále rozšiřovat, pak je jisté, že celý systém pro jejich
vzdělávání bude muset projít výraznou proměnou. Současný, v celku chaotický přístup by bylo
možné rozšířit o příklady dobré praxe právě ze Švédska. Jako primární se nabízí povinná
a organizovaná výuka českého jazyka. Školy by tak získaly pevný rámec možností, v jehož
mezích by měly stanovené konkrétní výstupy předmětu či kurzu a dílčí cíle, stejně jak to je
u stávajících předmětů podle RVP. Přesto by bylo vhodné ze specifické podstaty kurzu
zachovat školám větší volnost než u jiných předmětů, a to například ve formě výuky, která by
závisela na počtu nových žáků, jejich jazykové úrovni a věku. Za zvážení stojí také varianta
intenzivní výuky jazyka ihned po příchodu do země tak, aby žák po zařazení do běžné třídy
výuce rozuměl, případně vytváření individuální plánů pro všechny žáky s OMJ.
Nejen při zavedení nových pravidel, ale i v současné situaci je podstatná zejména dostatečná
komunikace mezi ministerstvem školství, národními agenturami, řediteli škol a jejich zástupci,
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vyučujícími, školskými poradenskými zařízeními, organizacemi věnujícími se vzdělávání
žáků-cizinců, rodiči žáků, žáky samotnými a dalšími zainteresovanými subjekty. Nedostatečná
komunikace v českém případě způsobuje nevyužívání všech dostupných možností vzdělávání
žáků, nenabízení vhodných možností školami, nečerpání financí z již existujících zdrojů
určených pro podpůrná opatření žáků s OMJ atp. Je zřejmé, že bude třeba vynaložit zvýšené
úsilí všech výše zmíněných aktérů, nicméně vytvoření dostatečné komunikační sítě zajistí
připravenost na příchod dalších žáků-cizinců, jelikož lze očekávat, že imigrace do Česka bude
i nadále stoupat, stejně jako se bude rozšiřovat škála států, z nich přistěhovalci pocházejí.
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Summary
Education of immigrants is a hot topic in Czechia as well as in Sweden because the number
of newcomers is growing, the variety of their homeland is widening, mostly to non-European
countries, and their purpose is long-term stay in the host country. Primary education is a basic
aspect affecting the society and plays a crucial role in the integration of immigrants to society.
It is important to focus on the incorporation of new pupils to the education system because
it influences their future performance within the society.
The Swedish approach to immigrant education is more developed than the Czech one. It is
so because of the long tradition of education of minorities, that principles were used to educate
immigrants. The other reason is the Swedish educational system itself, its long effort
for equality and inclusion, as well as decentralization and flexibility when each school can reach
the nation aim by its way. The Czech system is more centralized and stable, and leaving
a possibility to choose is given by lack of legislation, convenient methods and unclear system.
Czech school are also missing competent teachers and materials of language support for pupils
with the foreign mother tongue, and financial sources too.
The greatest difference is in the education of mother tongue and obligation of Swedish
language courses in Sweden, while in the Czechia mother tongue is not educated at all
and Czech language is voluntary. It causes that in Sweden, pupils are learned Swedish and then
they are enrolled to common class with Swedish classmates, but on the other hand in Czechia,
they immediately join up the “normal” classes and learn Czech during those classes. The most
effective way to integrate the great number of immigrants, placed in a school, to the education
system, which most Swedish primary school directors currently prefer, is temporarily separate
intensive education of Swedish language in special classes for newcomers, and later (immediate
or progressive) inclusion to Swedish classes when they know the language. Even though
in this model some negatives can be also identified, for example deepening of the knowledge
gap between attended and non-attended courses in progressive incorporation in classes, those
are the lowest in comparison with other models.
The communication is very important among all parts, concerning the ministry of education,
national agencies, directors and other school representatives, teachers, educational consulting
facilities, organizations focusing on education of immigrants, pupil’s parents, pupils themselves
and other subjects of interest to avoid lack of information and uncertainty (mostly of directors
and teachers), that can cause not the best possibility to educate an immigrants pupil is chosen
and not all benefits are used by school.
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Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek):
Švédské království je již tradičně imigrační zemí, naopak Česká republika se v počtu imigrantů
pohybuje daleko za tradičními přistěhovaleckými státy, nicméně i zde lze v posledních dvou
desetiletích zaznamenat změnu z emigrační v tranzitní a později i v imigrační stát. S narůstajícím
počtem imigrantů se stává aktuální otázka vztahu nových obyvatel a většinové společnosti. Zásadní
roli zde hraje vzdělávací politika, která je považována za klíčovou oblast pro formování společnosti
a ovlivňování celých generací, imigranty nevyjímaje. Naopak pro nové obyvatele je školský systém
ještě zásadnější, neboť pro mnohé z nich se jedná o jednu z prvních institucí, se kterou se v novém
bydlišti seznámí. Široká oblast vzdělávání byla pro účely této práce zúžena pouze na základní
vzdělávání, jelikož je téměř pro všechny děti povinné a má potenciál ovlivnit nejen mladou místní
generaci, ale právě i velkou část imigrantů.
Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Práce se rozšířila o český systém, který je komparován se švédským přístupem ke vzdělávání žákůcizinců. Z důvodu absence zdrojů k hodnocení úspěšnosti integračních opatření, a o jak ve
vzdělávacích systémech, tak i v celé společnosti, byl opuštěn úmysl alokace integračních a
dezintegračních aspektů vzdělávání a práce se zaměřila na analýzu škály možností, kterou mají
základní školy i noví žáci, s důrazem na legislativu i její uplatňování v praxi.
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3.2 Vzdělávání přistěhovalců v Česku
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Summary
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Švédský systém je v oblasti vzdělávání přistěhovalců rozvinutější. Důvodem je tradice vzdělávání
národnostních menšin, především Sámů, která v minulém století přešla v edukaci nově příchozích.
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Prameny a literatura (výběr nejpodstatnějších):
Rozhovory a zúčastněná pozorování
Základní škola C1, Plzeňský kraj, pozorování a rozhovory: duben 2017, duben 2019.
Základní škola C2, Hlavní město Praha, pozorování a rozhovory: únor 2019.
Základní škola C3, Středočeský kraj, pozorování a rozhovory: červen 2017, květen 2019.
Základní škola C4, Plzeňský kraj, pozorování a rozhovory: leden 2019, duben 2019.
Základní škola C5, Středočeský kraj, pozorování a rozhovory: březen 2019.
Základní škola C6, Hlavní město Praha, pozorování a rozhovory: leden 2019, únor 2019.
Základní škola S1, Västmanland, pozorování a rozhovory: únor 2016, září 2017, březen 2018.
Základní škola S2, Stockholm län, pozorování a rozhovory: listopad 2017, květen 2018.
Základní škola S3, Skåne, pozorování a rozhovory: listopad 2017.
Základní škola S4, Stockholm län, pozorování a rozhovory: říjen 2017, březen 2018.
Základní škola S5, Skåne, pozorování a rozhovory: listopad 2017.
Základní škola S6, Stockholm län, pozorování a rozhovory: únor 2018, červen 2018.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), poslední novelizace 46/2019 Sb.
Zástupce agentury Skolverket, osobní rozhovor s autorkou, 28. května 2018.
Zástupce České školní inspekce, osobní rozhovor s autorkou, 12. prosince 2018.
Zástupce organizace META, osobní rozhovor s autorkou, 16. listopadu 2018.
Primární literatura
Česká školní inspekce. Tematická zpráva: Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Praha: ČŠI, 2015.
META. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – systémová doporučení.
META: Praha, 2014.
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2018.
Stockholm: Skolverket, 2018.
Školské nařízení. Skolförordning, číslo SFS 2011:185, z roku 2011, poslední změna nařízením SFS
2019:275.

77

Školský zákon. Skollag, číslo SFS 2010:800, z roku 2010, poslední změna zákonem SFS 2019:410.
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