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Výuka češtiny v rámci SIP
•

SIP v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací
400 hodin výuky v zařízeních SUZ i mimo tato zařízení. Kurz je skupinového
případně individuálního typu, trvá cca 6 až 12 měsíců a je zakončen zkouškou a
vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.

Trocha historie: Jak vypadaly výsledky na
konci roku 2015?
•

AUČCJ od roku 2011 do roku 2015 vystavěla funkční systém výuky v rámci SIP.
Ačkoli byl projekt limitován složitou strukturou finančních zdrojů a jejich výpadky,
dá se hovořit o obecné spokojenosti všech zúčastněných subjektů.

•

V roce 2015 bylo odučeno 7590 lekcí pro 395 účastníků kurzů v celkem 113
kurzech, tedy asi 700 lekcí za měsíc (menší intenzita o prázdninách a na konci
roku)

•

Ke konci roku 2015 bylo 37 aktivních lektorů po celé ČR.

•

Konaly se 4 semináře metodické podpory ročně.

•

Po roce 2015 kurzy převzal jiný dodavatel.

Kurzy českého jazyka pro cizince v současnosti od
února 2018
-

Kurzy byly opět zahájeny v únoru v roce 2018.

-

Zakázka je vypsána do konce roku 2020.

-

AUČCJ od února 2018 oslovila cca 830 osob – fáze oslovování a testování
zakončena cca v dubnu 2018, ale ve spolupráci s partnery probíhá po celou dobu
projektu.

Zakázka 2018-2020
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Postřehy z praxe (pozitiva)
•

Počet odučených lekcí za měsíc (kolem 2 000 lekcí) je od roku 2011 rekordní.

•

Stále vznikají nové kurzy, AUČCJ trvale oslovuje nové osoby a aktivně
spolupracuje se všemi partnery.

•

V roce 2018 úspěšně složilo závěrečné testy z češtiny, popř. získalo trvalý pobyt,
již 13 osob.

•

Někteří zájemci jsou schopni splnit rozsah 8 lekcí týdně, učí se velmi důsledně a
mají velmi dobré výsledky.

•

AUČCJ se podařilo zajistit kurzy v 96 % požadovaných případů.

•

AUČCJ udržuje vysokou kvalitu výuky na základě ověřených postupů – viz dále o
systému kvality

Postřehy z praxe (úskalí)
•

U 95% azylantů se od února 2018 dosud změnila situace – mají novou práci
,nové bydliště, dítě, opustili zemi apod. Popřípadě „pouze“ požádali o změnu
rozvrhu kurzu, přerušení, snížení dotace apod.

•

Z této situace plynou následující věci: AUČCJ musí pravidelně aktualizovat údaje
o oprávněných osobách, především, co se týče adres atd. AUČCJ leckdy plní roli
detektiva, kdy spolu s pracovníky SUZ vyhledává klienty, kteří náhle změnili místo
pobytu.

•

Nedaří se zajistit kurzy, kdy lektor dojíždí za rodinami - tyto kurzy nabízíme pouze
z objektivního důvodu (zdravotní důvody, novorozeně, péče o děti či jinou blízkou
osobu), nedaří se zajistit zejména v oblasti tzv. Velké Prahy.

•

AUČCJ je odborníkem na výuku češtiny pro cizince, nelze automaticky očekávat
orientaci v problematice integračních služeb.

Co z toho plyne?
•

Vzhledem ke neustálé změně situace oprávněných osob není možné, aby dohoda
o výuce, která je na počátku podepsána s klientem, byla dodržována po celou
dobu výuky – nelze počítat s tím, že, když klient může v lednu docházet na 8
lekcí týdně, bude moci i v březnu.

•

AUČCJ musí jednat maximálně flexibilně – nabízí dojezdové kurzy, kurzy ve
vlastních pronajatých prostorách, popř. proplácí cestovné klientům, nabízí kurzy s
hlídáním dětí apod.

•

Je obtížné udržet motivaci lektorů, když se jim rozvrhy mění doslova každý
týden, přičemž klienti bývají často málo motivovaní.

•

Potřebujeme co nejpřesnější informace od všech našich partnerů – ke klientovi
vždy alespoň jméno a datum narození. Případně je nutno počítat s tím, že někdy
potřebujeme podrobnější vysvětlení k zaslaným podkladům.

Motivace lektorů
•

AUČCJ poskytuje trvalou metodickou a organizační podporu na telefonu, 24 hodin
7 dní v týdnu

•

AUČCJ dvakrát za rok pořádá školení lektorů

•

Lektoři dostávají zdarma učebnice a další materiály, případně zapůjčíme
elektronické pomůcky.

•

AUČCJ pro lektory pořádá team-building se zajímavými přednášejícími a
odpočinkovým programem

Systém kvality
•

Hospitace – kontrola kvality výuky + zpětná vazba pro lektora

•

Monitoringy kvality – nástroj evaluace a autoevaluace

•

Evaluace na základě evaluačních dotazníků

•

KONTROLY ze strany MŠMT – bez ohlášení, chodí jeden pracovník MŠMT a jeden
OAMP, kontrolují, zda se koná dle rozvrhu a jakým způsobe se vyučuje, kontrolují,
zda mají studenti námi zakoupené učebnice, nejčastější výtky – příliš mnoho
procvičování gramatických jevů, vybavení učeben.

Tým AUČCJ
•

Předsedkyně: Mgr. Marie Poláčková

•

Místopředseda: PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

•

Hlavní metodička: Mgr. Dana Havlíková

•

Ing. Petra Žufníčková – organizátorka cyklu školení pro učitele ČCJ

•

Tajemnice: Bc. Pavla Masopustová, DiS

SIP 2018-2020:
•

Ing. Mgr. Petr Pytlík Ph.D. – vedoucí projektu

•

Metodický tým: Mgr. Dana Havlíková, Mgr. Radim Ošmera

•

Mgr. Dita Dvořáková – organizátorka kurzů

•

Bc. Petr Kovář, MgA. Daniela Zarodňanská ‒ administrativa
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