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Ukončování & přechody Děti a žáci v průběhu vzdělávání absolvují několik přechodů mezi vzdělávacími stupni: z MŠ  do ZŠ, z 1. stupně na 2. stupeň, ze ZŠ na SŠ a případně i ze SŠ na VŠ. 

Při těchto přechodech si vícejazyční žáci musí zvyknout na nové prostředí spojené s vyššími nároky na komunikaci, rozvojem akademického jazyka a samostatností. 

Poradíme Vám, jak vícejazyčným žákům a žákyním pomoci s přechodem. 

Co když rodič nemůže  
podpořit své dítě v přípravě 
do školy nebo na přijímací 
zkoušky?  
Individuální doučování nabízí řada  
organizací, např. Zapojme všechny, 
kroužky, domy dětí a mládeže nebo 
také doučování v rámci školy  
od starších spolužáků.

Jak funguje návazný 
systém vzdělávání  
po absolvování ZŠ?  
Předejte rodičům tyto i další informace 
zpracované v různých jazycích  
v našem Praktickém rádci.

Jak je to s doklady 
o předchozím vzdělání?
Vše potřebné najdete v článku.

Jak seznámit rodiče s tématem 
výběru střední školy v ČR a při- 
jímacího řízení v roce 2023? 
Doporučte jim zúčastnit se online 
infoschůzek pořádaných METOU  
v různých termínech a jazycích.

Kde najdou rodiče kompletní 
informace k přijímacímu řízení 
na SŠ?   
V našem infobalíčku pro rodiče najdete 
všechny informace i vzorové žádosti 
(Žádost o prominutí přijímací zkoušky  
z ČJL, Žádost o umožnění zkoušky  
z matematiky v ukrajinštině, Čestné  
prohlášení v případě chybějících  
dokladů o vzdělání).

Věděli jste, že nedostatečná  
znalost vyučovacího jazyka 
není důvodem k odkladu  
povinné školní docházky?  
Více informací se dočtete v našem 
článku. 

Co všechno je důležité při  
posuzování školní zralosti? 
Odpověď najdete v našem článku. 
Pomoci Vám mohou také  
Plány podpory.

Na co myslet u odkladu  
povinné školní docházky 
a u přípravného ročníku?
Vše se dovzíte v našem 
informačním letáku.

Může vícejazyčné dítě v povin-
ném předškolním vzdělávání 
získat jazykovou podporu? 
Dětem s cizí státní příslušností, které 
plní povinnou školní docházku v ČR  
po dobu kratší než 12 měsíců, je dle  
§ 20 ŠZ poskytována jazyková podpo-
ra, na kterou se může plynule navázat
na ZŠ. Přečtěte si více o jejím rozsahu,
průběhu i financování.

Školní neúspěšnost – 
realita dětí s OMJ?  
Nejvíce dětí propadá školním systémem  
v 1. a 6. ročníku. V našem článku Vám 
poradíme, jak s tímto pracovat a jak 
školní neúspěšnosti předcházet. 

Jak je to s dodatečným odkla-
dem povinné školní docházky? 
Dle právní úpravy § 37 odst. 3 a 4 zákona 
č. 564/2004 Sb. je možné dítěti umožnit  
dodatečný odklad školní docházky, který  
je bez doporučení PPP možný do konce  
1. pololetí 1. ročníku ZŠ.

Je však třeba zvážit situaci žáka nebo žáky-
ně, aby se vyvážily negativní důsledky, které 
to s sebou přináší. Přesun zpět do MŠ může 
dítě vnímat jako vlastní selhání, trest. Dopad 
to může mít i na jeho spolužáky, kteří se mu 
mohou posmívat. Doporučujeme předem 
probrat situaci s dítětem a vysvětlit mu, proč 
je toto řešení vhodné. Nejlépe za přítomnosti 
tlumočníka, aby nedošlo k úniku žádné infor-
mace. Stejně tak vše vysvětlit rodičům  
a kolektivu třídy původní i nové v MŠ.

Z mateřské do základní školy Ze základní na střední školu

Součástí posouzení školní zra-
losti vícejazyčných dětí je v PPP 
i zhodnocení jazykového připra-
venosti pomoci jazykové  
diagnostiky, která vychází z aktuál-
ních jazykových potřeb a pomůže  
s nastavením vhodné jazykové  
podpory u žáka nečtenáře. 

Jak připravit vícejazyčné  
žáky k jednotným přijímacím 
zkouškám z ČJL?  
Podívejte se na Tipy na přípravu 
a Desatero tipů pro uchazeče. 

Nepřehlédněte důležité termíny 
pro uchazeče o SŠ 2023  
- důležitými termíny Vás provede náš
grafický harmonogram Cesta přijetí.

Přijímací zkoušky na SŠ 
pro rok 2023/2024   
- kompletní informace
se dozvíte v článku.

https://inkluzivniskola.cz/odklad-povinne-skolni-dochazky
https://inkluzivniskola.cz/posuzovani-skolni-zralosti-u-deti-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/plany-podpory-ms
https://www.inkluzivniskola.cz/jazykova-diagnostika-pro-deti-v-ms-nectenare
https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/meta_jazykova_diagnostika_2022.pdf
https://inkluzivniskola.cz/financovani-jazykove-podpory-dle-ss20-sz
https://inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/ms_odklad-povinne-skolni-dochazky_0.pdf
https://inkluzivniskola.cz/odklady-skolni-dochazky-skolni-neuspesnost-realita-deti-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/jpz_desatero_didaktak.pdf
https://inkluzivniskola.cz/dulezite-terminy-pro-uchazece-o-ss-2023
https://inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://meta-ops.eu/novinky/online-infoschuzky-pro-rodice-vyber-stredni-skoly-v-cr-a-prijimaci-rizeni-v-roce-2023/
https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/upravy-jednotnych-prijimacich-zkousek-pro-uchazece-s-odlisnym-materskym-jazykem-pro-skolni-rok-2023-24/
https://meta-ops.eu/prakticky-radce/informace/
https://zapojmevsechny.cz/doucovani/zajem-doucovani
https://inkluzivniskola.cz/
http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-3-hlava-1-paragraf-37?full=1
https://inkluzivniskola.cz/priprava-na-jpz
https://inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss



