
 

Příloha č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu čj. 10/2021 Cestujeme s Drakem 

 

5.4.1. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

ČJ: MŠMT 44476/2020-6  vydalo změnu RVP pro předškolní vzdělávání, platnou 

od 1.září 2021. 

 

Děti- cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu 

učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Podpora dětem bude poskytována od 

samotného nástupu do mateřské školy. Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, pedagogové 

uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u těchto dětí. 

V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno 

do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být 

zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

Seznámit se se specifiky daného jazyka. 

Zapojit dítě do kolektivu přes sledování kultury, polohy, specifická jídla a převádět to na českou 

kulturu, programy a sledování programů, knížek, encyklopedií. 

Vysledovat, kdo v rodině bude nejideálnějším spojencem přes spolupráci, obracet se na něho a 

společně vytvářet cestu k jazykové přípravě- českému jazyku. 

• Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, které lze využívat 

při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 

• Ředitel určí postup dle počtu dětí, zajistí asistenta pedagoga a zapojí i učitele, kteří se v této 

oblasti budou dále vzdělávat. 

• Zajistí se dostatek materiálů k této výuce, především formou afatického slovníku- forma 

obrázků, příběhů, vše v souladu s plánem vzdělávacích činností- v různých časových částech 

• Využití piktogramů, symbolů, gest. 

• Nastavení pravidel dorozumívání v prostorách mateřské školy- informovanost všech 

zaměstnanců. 

• Jednotná spolupráce na posunu dítěte- dítěti činnost vysvětlit dopředu, pak ještě i v průběhu 

činnosti utvrzovat postup. 

• Spolupráce s rodiči, přenášení informací o průběhu, pokroku. Dávat domů napsané aktivity, 

které mohou doma společně procvičovat. 

• využití i společnosti META , ops.(překlad materiálů) 

                                                                                                                          Bc. Marcela Michňová 



 

 

 

 

                                                                                           

 

 

             

 


