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Středoškoláci, pro něž není čeština 
mateřským jazykem, často selhávají 
u maturity z češtiny. Potíže jim dělá 
především slohová práce, její poža-
davky jsou totiž nastaveny pro rodilé 
mluvčí. 

Česká školní inspekce (ČŠI) dopo-
ručuje systémové řešení maturity pro 
tuto skupinu žáků. Měli by zkoušku 
skládat na základě přístupu k češtině 
jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-
ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. U slohové práce mají 
navíc třicet minut, a mohou používat 
překladový slovník a Slovník spisov-
né češtiny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž konci-
pována jako zkouška rodilého mluv-
čího ze zvládání mateřštiny.

Záleží na délce pobytu cizinců v 
Česku, míře odlišnosti češtiny od je-
jich mateřštiny i dosažené jazykové 
úrovni. Je to podle ní ale podobné, ja-
ko kdyby měli Češi slohovými prace-
mi v cizím jazyce konkurovat rodilým 
mluvčím. Navíc by se tento jazyk učili 
metodami cizího jazyka, zatímco ci-
zinci se češtinu učí jako rodilí mluvčí, 
což jim znesnadňuje situaci.

Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat), které maturity v 
Česku organizuje, běžně nezpracová-
vá statistiky úspěšnosti cizinců u ma-

Zahraniční studenti mají jazykové problémy
turity z češtiny. Dotazníkové šetření 
z roku 2013 podle inspekce ukázalo, 
že žáci s odlišným mateřským jazy-
kem selhávali u maturity z češtiny ve 
větším poměru než rodilí mluvčí, a 
že mnoho z nich nebylo k maturitní 

zkoušce vůbec připuštěno z obavy, že 
by ji nezvládli.

Proto se navrhuje umožnit cizincům 
skládat zkoušku z češtiny jako z cizího 
jazyka na úrovni B2, což je dostačují-
cí i pro studium na českých vysokých 

školách. Podobný systém funguje na-
příklad ve Finsku.

Inspekce zjistila, že na zhruba 1200 
středních školách v ČR studovalo loni 
více než 9000 žáků s odlišným mateř-
ským jazykem. -lm-


