
                                                                 

 

Pokyn 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka pro 

azylanty  
 
 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen “MŠMT”) po dohodě s Ministerstvem 

vnitra se zřetelem ke znění § 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), vydává jako součást 
státního integračního programu tento pokyn: 

 

a)  V souladu s výše uvedeným zákonem zajistí MŠMT realizaci jazykových kurzů českého jazyka pro azylanty 
s tím, že tato bezplatná možnost jím bude nabídnuta azylantům 30 dnů po sdělení Ministerstva vnitra o 
udělení azylu; 

 

b)  zodpovědnost za realizaci tohoto zákonného ustanovení je delegována na odbor 35 – celoživotního učení. 
Odbor 35 zajistí průběžnou informovanost mezi Ministerstvem vnitra, MŠMT a realizátorem, odpovídá za 
kvalitu výuky a dodržování nabídkových termínů. Předkládá roční zprávu o průběhu akce do 31. 1. za 
uplynulý rok gremiální poradě skupiny III a odboru zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT; 

 

c)  nabídka kurzu azylantovi, včetně výuky, bude organizována prostřednictvím vzdělávací instituce, pověřené 
smluvně na základě výběrového řízení, zorganizovaného odborem 35, výuka bude probíhat ve skupinových i 
individuálních kurzech s časovou dotací 100 hodin v případě individuální výuky a 150 hodin v případě 
výuky skupinové s dobou trvání kurzu maximálně 10 měsíců v místě, které bude sjednáno s azylantem 
(azylanty) při provedení nabídky. Vzdělávací instituce vydává posluchačům osvědčení o absolvování kurzu; 

 

d)  náklady, spojené s organizováním kurzů, budou hrazeny ze státního rozpočtu,  prostřednictvím Ministerstva 
financí, kapitoly  Všeobecná pokladní správa. Ekonomická sekce požádá Ministerstvo financí o přidělení 
účelových prostředků ve výši předpokládané potřeby a přidělí tyto prostředky jako účelové odboru 35, 
který bude zajišťovat financování jazykových kurzů. 

 
Tímto pokynem se zrušuje Pokyn MŠMT k zajištění kurzů českého jazyka pro osoby s přiznaným 
postavením uprchlíka na území ČR č.j. 13 821/95-21, Věstník MŠMT sešit 6/1995. 
 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. 
 
 

Mgr. Eduard Zeman 
ministr 


