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        Dodatek ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU – 1. 9. 2021 
 

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí     
                                 českého jazyka 
 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

• Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, č. 271/2021 Sb. pokud jsou 

v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve 

skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) 

v průběhu týdne. Vytvořená skupina je o velikosti 4-8 dětí cizinců. Další skupinu lze zřídit 

pouze tehdy, pokud jsou  dosavadní skupiny naplněny na maximum. 

Rozsah podpory je jedna hodina týdně, bude rozdělena do dvou nebo více bloků v 

průběhu týdne, do této hodiny se přesuny dětí na skupinu nezapočítávají. 

• Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte 

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

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Může být také 

občan ČR, který s ohledem na odlišný mateřský jazyk v rodině nebo dlouhodobý pobyt v 

zahraničí neovládá dostatečně vyučovací jazyk. Tyto děti nemají podle stávajících právních 

předpisů ( § 20 školského zákona) nárok na bezplatnou jazykovou přípravu. 
• Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání ( lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy), využíváme podpory a materiály 

MŠMT a NPI ČR a Mety. NPI ČR Liberec nám překládá potřebné materiály. 

. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se 
český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně 
podporovat v osvojování českého jazyka. 
 
. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka 
měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim 
umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. 
. Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou 
podporu v rámci běžné činnosti, při které dochází ke kontaktu dětí mezi sebou a 
kontaktu s učiteli přirozeně během pobytu v mateřské škole. Nový systém jazykové 
přípravy je pak určitou nadstavbou a větším zacílením na vzdělávání dětí cizinců v 
češtině. 

. Učitelé mateřské školy absolvují vzdělávací programy týkající se vzdělávání dětí s 

nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka. 
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Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana 
Evropské unie. V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno je 
české, se taková osoba nepovažuje za cizince. 
Pokud má mateřská škola 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, 
bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností 
dle školního vzdělávacího programu. 
 
 
1. 9. 2021. Mgr. Irena Ryplová 
 


