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BILANCUJEME PRVNÍ ROK S ADAPTAČNÍMI KOORDINÁTORY, 
PŘEKLADATELI A TLUMOČNÍKY VE ŠKOLÁCH
Ve školním roce 2018/2019 začala Krajská 
centra podpory NIDV v rámci podpory pro-
cesu přijímání, začleňování a vzdělávání 
dětí/žáků cizinců naplno realizovat zbrusu 
nové aktivity Adaptační koordinátoři do škol 
a Tlumočnické a překladatelské služby pro 
školy. Zavádění této podpory předcháze-
la pilotáž v období květen – červen 2018. 
Všechny tři aktivity jsou určeny pro děti/žáky 
cizince bezprostředně po jejich nástupu do 
povinného posledního ročníku předškolní-
ho vzdělávání a do základního vzdělávání 
a v průběhu plnění povinného posledního 
ročníku předškolního a základního vzdělává-
ní v České republice a jsou školám poskyto-
vány zdarma. Organizační a administrativní 
zátěž škol při objednávání těchto forem pod-
pory je minimální, stačí kontaktovat přísluš-
ného krajského koordinátora Krajského cent-
ra podpory pro oblast dětí/žáků cizinců NIDV 
– viz kontakty na portále cizinci.nidv.cz/.  
Místem působiště adaptačního koordinátora, 
překladatele a tlumočníka je příslušná škola, 
tj. nedocházejí do rodin, ani do pedagogicko-
-psychologických poraden či jinam.

Adaptační koordinátoři do škol
První nová služba byla do konce roku 2018 
školám nabízena v dvoutýdenní lhůtě od ná-
stupu dítěte/žáka cizince do povinného po-
sledního ročníku předškolního vzdělávání a k 
plnění povinné školní docházky v základním 
vzdělávání. Od ledna 2019 je prodloužena 
na interval čtyř týdnů. Kromě podílu na re-
alizaci výuky základů češtiny jako druhého 
jazyka přímo ve škole a činností uvedených 
v předchozím textu je adaptační koordinátor 
dítěti/žákovi cizinci, jeho rodičům/zákonným 
zástupcům i pedagogickým a nepedagogic-
kým pracovníkům nápomocen při seznamo-
vání se s novým prostředím a klimatem ško-
ly, s dětskou skupinou, třídou i s širší školní 
komunitou, tj. s ostatními dětmi a spolužáky, 
pedagogickými i nepedagogickými pracov-
níky školy. V rámci adaptace je mu obecně 
průvodcem kulturním prostředím, životními 
podmínkami a stylem, taktéž systémem vý-
chovy a vzdělávání i běžným denním reži-
mem dané školy. Seznamuje jej s prostoro-
vou orientací po škole a jejím areálu včetně 
platných pravidel pro pohyb ve škole. 
Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky 
cizince je ideálně pedagogický pracovník 
dané školy, v případě potřeby jím může být 
i externí pedagogický pracovník s minimálně 
středoškolským vzděláním ukončeným ma-
turitou. 
V prvním roce poskytování této formy pod-
pory do konce roku 2018 se uplatnilo na ško-

lách 157 adaptačních koordinátorů, od ledna 
do června 2019 pak 87, celkem ve školním 
roce děti/žáky cizince podporovalo 244 
adaptačních koordinátorů. Někteří adaptační 
koordinátoři se opakovaně během školního 
roku do školy vraceli k dalším nově přijatým 
dětem/žákům cizincům jako např. v ZŠ a MŠ 
K Dolům, Praha, ZŠ J. A. Komenského, Kar-
lovy Vary či ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně, ZŠ 
Herálec apod. V prvním roce tuto službu nej-
více využívaly školy v Jihomoravském kraji, 
a to s celkovým počtem adaptačních koordi-
nátorů – 51.  Velký zájem o adaptačního ko-
ordinátora dokládá také Praha a Středočeský 
kraj – 31 adaptačních koordinátorů, Vysočina 
– 24, Plzeňský kraj – 23, Pardubický kraj – 
22 aj. Největší počet podpořených žáků při-
šel do České republiky z Ukrajiny, Vietnamu, 
Bulharska; dále pak z Ruska, Moldávie, Číny, 
Mongolska, Rumunska a Slovenska. Naopak 
v počtu do 5ti nově příchozích byli podpořeni 
děti/žáci cizinci ze země původu: Argentina, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Filipíny, 
Finsko, Francie, Indie, Itálie, Irák, Izrael, Ka-
nada, Kuba, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Saudská 
Arábie, Španělsko, Tunis, Turecko, Velká 
Británie, Venezuela, USA. 

Překladatelské a tlumočnické služby 
pro školy
Cílem aktivit Překladatelské a tlumočnické 
služby pro školy je usnadnit dorozumění 
s dítětem/žákem cizincem. Tyto služby jsou 
standardně zajišťovány do 16ti jazyků. Kon-
krétně se jedná o jazyk anglický, arabský, 
bulharský, čínský, francouzský, kazašský, 
mongolský, německý, polský, rumunský, rus-
ký, slovenský, srbský, španělský, ukrajinský 
a vietnamský. Tlumočnických a překladatel-
ských služeb lze využívat opakovaně. 
A jak je tlumočnická a překladatelská služba 
v praxi zajišťována? Postup je jednoduchý 
a pro školu co nejméně administrativně 
a organizačně zatěžující. Každá mailem za-
slaná žádost mateřskou nebo základní ško-
lou o tlumočnickou či překladatelskou službu 
příslušnému krajskému koordinátorovi Kraj-
ského centra podpory NIDV pro oblast děti/
žáci cizinci je zaevidována v rámci vnitřního 
informačního systému NIDV, načež krajský 
koordinátor obratem žádost zpracuje a pra-
cuje na její realizaci. 
Není pochyb o tom, že přítomnost tlumoční-
ka napomáhá lepšímu vzájemnému porozu-
mění ať už při úvodním jednání všech akté-
rů při nástupu dítěte/žáka cizince do školy, 
nebo během adaptačního období. Je možno 
využít tlumočení na třídních schůzkách či 

hovorových hodinách a dalších akcích školy 
v průběhu školního roku. 
V prvním roce poskytování tlumočnických 
služeb byl největší zájem ze stran školských 
zařízení o zajištění tlumočení do vietnamšti-
ny, čínštiny, ukrajinštiny. Dále následuje bul-
harština, rumunština, ruština a maďarština. 
Ve všech školách, jež o poskytnutí tlumoč-
nických služeb dosud požádaly, byla podpo-
ra realizována dle jasně nastavených a veřej-
ně dostupných kritérií (viz portál cizinci.nidv.
cz). Aktivitu využily školy ve větších městech 
i v místech odlehlých a díky celostátní da-
tabázi spolupracujících tlumočníků se nám 
zatím nestalo, že bychom požadavek školy 
na tlumočení či překlad nemohli ve lhůtě 5ti 
pracovních dnů od přijetí zakázky splnit. 

Mimochodem v pořadí první tlumočení pro 
dítě cizince v mateřské škole se uskutečni-
lo v Olomouckém kraji. Konkrétně šlo o tlu-
močení do mongolského jazyka pro chlapce 
v předškolním věku v Mateřské škole Olo-
mouc, Wolkerova 34. Po přijetí zakázky byly 
paní ředitelce Mgr. Haně Schmidtové pře-
dány informace o vlastní realizaci tlumočení 
v termínech, které si v součinnosti s rodiči/ 
zákonnými zástupci dítěte zvolila sama ško-
la. Ve stanoveném termínu bylo v mateřské 
škole realizováno tlumočení do a z mongol-
štiny k plné spokojenosti všech zúčastně-
ných stran. Paní ředitelka mateřské školy 
krom jiného ocenila, že jedině naše Krajské 
centrum podpory NIDV bylo na krajské úrov-
ni schopno jejich zařízení pomoci.
Práce tlumočníků je průběžně hodnocena 
jako každá jiná pracovní pozice. Jedná se 
o profesionály ve svém oboru. Dostáváme 
zpětnou vazbu ze škol, kdy školy s námi au-
tomaticky sdílejí nabytou zkušenost, popř. se 
sami dotazujeme přímo ve školách. Obdob-
ně se zajímáme i o refl exi ze strany tlumoč-
níka. Za první rok poskytování tlumočnických 
služeb máme k dispozici z terénu řadu pozi-
tivních ohlasů.  Podle konkrétní situace do-
chází i ke sdružování požadavků na tlumo-
čení, zakázky mají jednorázový i opakovaný 
charakter.
Poptávka po překladatelských službách lo-
gicky kopíruje zakázky na tlumočníky, „na-
víc“ byl požadován překlad do a z italštiny, 
moldavštiny a němčiny. Přemýšleli jsme, jak 
službu zefektivnit a zpřístupnit dalším uživa-
telům. Postupně jsme vybírali texty vhodné 
pro opakované využití, anonymizovali je, 
a sestavili tak databázi textů v 16ti cizích ja-
zycích, jež je zdarma k dispozici na portále 
cizinci.nidv.cz. 
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