
VII. 
 

Teze prováděcích právních předpisů 
 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví bližší podrobnosti k adaptačně-integračnímu kurzu   
 
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Cíl kurzu: 
Seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi i riziky jejich neplnění, orientace v ČR, 
podpora integrace a posílení samostatnosti a nezávislosti cizinců. Cílem kurzů je i pomoci 
cizincům vymanit se ze systému závislosti na zprostředkovatelích a poskytnout cizincům 
informace o možnosti využívat pomoci úřadů, integračních center pro cizince a nevládních 
neziskových organizací.  
 
Formát kurzu:  
Jedná se o osmihodinový jednodenní kurz, který jsou vždy lektorovaný 2 lektory v češtině 
a tlumočený 2 tlumočníky do 7 cizích jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, 
francouzštiny, mongolštiny a arabštiny).  
Kurz tvoří blok informací na klíčová témata života v ČR (záležitosti pobytu, školství 
a vzdělávání, nostrifikace, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, zdravotní pojištěním, 
bydlení, rodina, rovnoprávnost, děti). Seznámení cizinců s jejich možnostmi, právy 
i povinnostmi a také s riziky neplnění těchto povinností. Diskuse k tématům. Následuje video 
„Vítejte v ČR“ názorně seznamující cizince s prostředím, poměry a zvyklostmi v ČR, 
hodnotami ČR a EU. Následuje prostor pro diskusi. 
 
Součástí kurzu je předání souboru informací - informační brožura, video na elektronickém 
nosiči (DVD, flash) „Vítejte v České republice“ a list kontaktů a informací o možnosti 
využívat pomoci úřadů, Center na podporu integrace cizinců, NNO a dalších organizací. 
 
Přihlašování do kurzu 
K dispozici jsou speciální webové stránky www.vitejtevcr.cz v českém a anglickém jazyce 
s aktuální nabídkou kurzů v konkrétních místech a jazycích, umožňující cizincům on-line 
přihlašování na kurzy.  
 
 
Lektoři a tlumočníci kurzů 
Byl vytvořen systém certifikovaného školení lektorů a tlumočníků, kteří kurzy realizují dle 
jednotné metodiky, a jejich databáze. Metodická příručka obsahuje mimo jiné časové dotace 
pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných 
informací. 
 
Certifikace lektorů probíhá na základě prozkoušení teoretických znalostí (písemný test) 
a evaluace jejich lektorských dovedností v terénu. Zkoušena je schopnost lektorovat před 
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publikem, tak i vyjadřovací schopnosti lektorů v českém jazyce a správnost a konzistentnost 
předávaných informací.  
 
Školení tlumočníků je vedeno z hlediska terminologie a tlumočnických dovedností 
ve spolupráci s katedrou translatologie UK. Součástí školení tlumočníků je interkulturní část, 
neboť tlumočení kurzů má významný prvek komunitního tlumočení.  
 
Databáze kvalifikovaných lektorů a tlumočníků je k dispozici na www.vitejtevcr.cz . 
 
 
Evaluace kurzů: Prostřednictvím odborníků z oblasti integrace a vyhodnocení dotazníkových 
šetření s cizinci.  
 
 
Účinnost vyhlášky bude stanovena shodně s účinností příslušného ustanovení zákona 
o pobytu cizinců (§ 155b), kterým je povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz 
zaváděna. 
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