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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10  a  Čl. III, přechodná ustanovení, vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky 
č. 271/2021 Sb., (dále jen vyhláška č. 48/2005 Sb.), určuje 
 

pro školní rok 2021/2022 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brno 
Základní školu a Mateřskou školu, Brno, Staňkova 14, příspěvkovou organizaci 

 
k poskytování bezplatné přípravy žáků cizinců uvedených v ustanovení § 20 odst. 5 školského zákona,  
která zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců plnících povinnou školní 
docházku.  

Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání žáků cizinců zde bude realizována osobním 
a distančním způsobem. 

Výše uvedená škola je takto určena v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve spolupráci 
se zřizovatelem na základě podílu žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31.03.2021, a to podle velikosti 
školy (personálního a materiálního zabezpečení, celkového počtu žáků), podle zkušeností školy  
a podmínek pro jazykovou přípravu žáků cizinců. Určená škola je povinna jazykovou přípravu poskytovat, 
pokud nastanou podmínky pro zřízení skupiny žáků cizinců. Další podmínky poskytování jazykové přípravy 
(např. organizaci skupin pro jazykovou přípravu, počty a skladbu žáků ve skupinách, délku a rozsah jazykové 
přípravy) upravuje ustanovení § 11a a § 11b a Čl. III, přechodná ustanovení, vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
Škola je oprávněna požádat o poskytnutí finančních příspěvků na zajištění jazykové přípravy žáků cizinců 
Krajský úřad Jihomoravského kraje.  
 
 
 
Mgr. Hynek Nespěšný, v. r. 
vedoucí odboru  
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Určení školy k poskytování jazykové přípravy žáků cizinců v základním vzdělávání 
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