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   Zkouška z českého jazyka se stala povinnou pro získání trvalého pobytu v České republice v roce 2009. 
V Pardubickém kraji jsou dvě pracoviště, která mohou zkoušku realizovat: jedno je v Pardubicích a jedno 
právě na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Svitavách.  
 
   Cílem zkoušky je prověřit, zda uchazeč o povolení k trvalému pobytu v ČR dosáhl úrovně A1 Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, a to na základě testování čtyř základních řečových dovedností - 
čtení, poslech, psaní a mluvení. 
 
   Svitavské gymnázium a jeho jazyková škola je do systému zkoušení zapojena od počátku, do současnosti od 
roku 1999 zkouškou úspěšně či neúspěšně prošlo několik set cizinců: zejména z Ukrajiny, dalších zemí 
bývalého Sovětského svazu, Vietnamu, Mongolska, zkoušek se zúčastnilo také několik osob z Afriky či 
Makedonie. Cizinec se zkoušky může zúčastnit po pěti letech pobytu v České republice, nemusí navštěvovat 
žádný kurz, byť většina osob kurzy češtiny navštěvovala (např. i na svitavském gymnáziu a jazykové škole). 
Zkoušky ve Svitavách probíhají průměrně jedenkrát měsíčně, a to obvykle ve středu, výjimečně v sobotu. 
Uchazeči o složení zkoušky přicházejí ze Svitav, z nejbližšího okolí, ale přijíždějí také z jiných krajů. 
Úspěšný absolvent získává certifikát, který přikládá k žádosti o trvalý pobyt v České republice. 
 
   Zkoušející, kterým mohou být pouze aprobovaní učitelé českého jazyka, musí projít náročným školením, a 
to včetně protikorupčního školení. Uchazeč o zkoušku má první pokus hrazený naším ministerstvem vnitra, 
v případě neúspěchu si musí další pokus hradit sám. Jsou případy, že některým cizincům se zkouška povedla 
až na čtvrtý pokus. Nejvíce problémů cizinci mají z části věnované čtení, nejméně „propadlíků“ je z ústní 
části. Ve Svitavách byli již dva účastníci vyloučeni ze zkoušky kvůli podvodu. Zkouška má stanovena přesná 
pravidla, probíhá pod pečlivým dozorem cizinecké policie, dokonce také české školní inspekce. 
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