
Mateřská škola U Pramene 13, 370 06, České Bud ějovice 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 
POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ P ŘÍPRAVY 

 V PŘEDŠKOLNÍM  VZDĚLÁVÁNÍ   

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Č.j.: 193/2021  
Projednáno na pedagogické radě dne: 30.8.2021 
 
 ….……………………………… 
          Bc. Alena Irholcová 
                         Ředitelka MŠ



Mateřská škola U Pramene 13, 370 06, České Bud ějovice 
 
 

 
 

2.6. POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ P ŘÍPRAVY  
V PŘEDŠKOLNÍM  VZDĚLÁVÁNÍ  
 
S účinností od 1. zá ří 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve 
školách vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od 
školního roku 2022/23).  
 

Vymezení pojm ů: 
Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana 
Evropské unie. V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno z nich 
je české, se taková osoba nepovažuje za cizince. Žáci cizinci mají v souladu s § 20 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nárok na bezplatnou 
jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. 
 
Dítě/žák s nedostate čnou znalostí češtiny 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/žáci nemají podle stávajících 
právních předpisů (§ 20 školského zákona) nárok na bezplatnou jazykovou přípravu. 
Podpora je jim poskytována školami dle individuálních potřeb s možností využití 
podpůrných opatření podle § 16 školského zákona s ohledem na odlišné kulturní 
prostředí a životní podmínky. Tyto děti/žáky je možné za určitých podmínek zařadit 
do skupiny pro jazykovou přípravu poskytovanou dětem/žákům cizincům (podrobněji 
dále). 
 

Podmínky pro vzd ělávání d ětí s nedostate čnou 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, 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. 

 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. 

 Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 
povinné předškolní vzdělávání. 
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 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu 
 
Zásady práce s dít ětem s odlišným mate řským jazykem /OMJ/ 
 
Pedagog při práci s dítětem s OMJ dodržuje následující zásady:  
 hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti  
 k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;  
 užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje 

posloupně po jedné;  
 klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď;  
 při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění 

využíváním neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč 
opírá o vizuální oporu (obrázky, předměty);  

 srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými 
pravidly, používá k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi;  

 seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v 
běžných situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají.  

 
Způsoby práce   
 děti zařazujeme do her v menších skupinách  
 pracujeme v menších skupinách nebo individuálně  
 využíváme vizualizace např. režimu, činností, míst  
 využíváme komplexní péče (podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta 

pedagoga, spolupráce s rodinou)  
 jsme správný mluvní vzor  
 rozvíjíme slovní zásobu (pasivní i aktivní), pracujeme s obrázky podle 

tematických celků 
 podporujeme mluvní apetit  
 zařazujeme rytmizační cvičení – rytmizace podle obrázků, 1–3slabičná slova, 

drobné hříčky, říkadla, hrajeme na nástroje  
 zpíváme – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až 

tříslabičných slov  
 pracujeme s knihou  
 rozvíjíme smyslové vnímání – zraková a sluchová percepce  
 rozvíjíme orientaci v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru  
 rozvíjíme paměť, pozornost a myšlení  
 střídáme činnosti (na začátku častěji zařazujeme činnosti, které nejsou závislé na 

jazyku: hudební, pohybové, výtvarné)  
 pracujeme s piktogramy 
 
PLPP 
MŠ vypracuje pro děti s OMJ plán pedagogické podpory /PLPP/ 
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PLPP je podpůrné opatření 1.stupně a představuje minimální úpravu metod, 
organizace a hodnocení vzdělávání. Použije se pro dítě, u kterého se projevuje 
potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu.  
PLPP obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování 
naplňování plánu. PLPP se vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení 
poskytování podpůrného opatření. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 30.8.2021 
   

Bc. Alena Irholcová,  ředitelka MŠ
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