
     
 
 
 
 

 
 

 
 

Tisková zpráva 
 
 

Zkoušky Čeština pro cizince čekají změny 
 
 
Zkouška z českého jazyka se stala povinnou součástí v procesu 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. 
Během zkoušky je uchazeč o povolení k trvalému pobytu v ČR testování ze čtyř základních jazykových 
dovedností - čtení, poslech, psaní a mluvení. Vše na úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 
V současné době jsou nejčastějšími zájemci o složení zkoušky, které škola organizuje minimálně jedenkrát 
měsíčně vždy ve středu, výjimečně v sobotu, cizinci z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, dalších zemí 
bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie, občas o složení zkoušky požádá nějaký Afričan. Dosud o 
složení zkoušky na svitavském gymnáziu usilovalo několik set cizinců, především z Pardubicka. Nemalou 
část zájemců tvoří cizinci přímo ze svitavského regionu. 
 
Každá zkouška probíhá pod dozorem cizinecké policie, metodicky a organizačně je připravována 
ministerstvem vnitra a ministerstvem školství, systém je také pravidelně kontrolován, např. i Českou školní 
inspekcí. Díky náročnosti zkoušky museli zkoušející – učitelé češtiny – nedávno projít intenzívním školením. 
Zájemce o zkoušku má první pokus hrazený státem, další pokusy v případě neúspěchu si pak již musí platit. 
Jsou situace, kdy pokouší složit zkoušku i takoví cizinci, kteří češtinu ještě nezvládají, úspěšnost se někdy 
pohybuje na 20%. 
 
V současné době se připravuje řada změn, ke kterým by mělo dojít v příštím roce. Bylo zjištěno, že úroveň 
A1 není dostatečná pro trvalý pobyt cizinců v České republice. Po 5 letech pobytu bude při žádosti o trvalý 
pobyt skládat cizinec zkoušku v úrovni A2. Teprve pokud bude cizinec žádat pouze o dlouhodobý pobyt v ČR 
(po 2 letech pobytu, např. pro případ podnikání v ČR), bude stačit úroveň A1. Pro získání občanství (již podle 
novely zákona o občanství) bude povinností složit zkoušku v úrovni B1. Tuto zkoušku, která se bude skládat 
ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z reálií, nebudou muset někteří cizinci skládat, např. cizinci s určitým 
stupněm vzdělání, které získají u nás. Zkoušky v úrovni A1 a A2 budou cizinci skládat v dosavadních 
zkušebních místech (tedy i na Gymnáziu ve Svitavách), zkoušku B1 pro získání občanství budou skládat 
v ÚJOP UK v Praze. 
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