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 Jaká je organizace jazykové přípravy dětí s cizí státní příslušností podle nového
systému? Jakým způsobem je systém financován?
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Jaký je rozsah jazykové přípravy?
Rozsah jazykové přípravy je stanoven na 1 hodinu týdně (nad rámec běžné
podpory). Tato jedna hodina bude rozdělena do dvou nebo více menších částí.
Jak je jazyková příprava financována?
Jazyková příprava je v případě veřejných MŠ financována systémově v rámci
hodnot PHmax, a to pouze na základě sběru dat bez nutnosti podání žádosti.
Výchozím údajem je počet dětí s cizí státní příslušností v povinném
předškolním vzdělávání, který je součástí výkazu o MŠ k 30. 9.
Za každou skupinu pro jazykovou přípravu je navýšen PHmax o 1 hodinu (jde  
o přímou pedagogickou činnost).
Soukromé a církevní MŠ jsou financovány příplatkem k normativu na dítě s cizí
státní příslušností od roku 2022.
Jak probíhá financování v přechodném období?
Veřejné MŠ jsou financovány z rezervy KÚ (od září do prosince 2021) dle
mimořádného sběru dat, který probíhal na jaře 2021. Soukromé a církevní MŠ
jsou financovány dotační výzvou MŠMT.
Kdo může češtinu jako druhý jazyk vyučovat?
Skupinu jazykové přípravy povede pedagog dané mateřské školy.
Doporučujeme navštívit naše otevřené semináře. 

Možnosti 

Přinášíme záznam z panelové
diskuse, na kterém byl nový systém
představen. 

Rádi Vám také poskytneme
metodickou podporu. Pro konzultaci
konkrétního případu kontaktujte
odbornou pracovnici pro Váš stupeň
či region.

Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

1–3 dětí s cizí státní příslušností

4 a více dětí s cizí státní příslušností

Jaká je organizace jazykové přípravy?
Jazyková příprava probíhá přímo 
v kmenové MŠ podle nového kurikula.
Pokud na jednom pracovišti MŠ je:

       v povinném předškolním ročníku, 
       probíhá jejich jazyková příprava
       v rámci běžné činnosti MŠ,

      v povinném předškolním ročníku,  
      MŠ má povinnost vytvořit skupiny pro      
      jazykovou přípravu o velikosti 4–8 dětí.
      Tuto skupinu může vedení školy doplnit       
      i dalšími dětmi s jazykovou potřebou.
      Další skupiny jazykové přípravy vznikají    
      po naplnění existujících.

Nový systém jazykové přípravy pro děti f
s cizí státní příslušností podle § 20 ŠZ
nabyl účinnosti dne 1. září 2021. 
Povinná jazyková příprava  se týká dětí
s cizí státní příslušností v povinném
předškolním vzdělávání. Povinnost
jazykové přípravy vyplývá přímo
z rámcového vzdělávání, které bylo
upraveno. 

Souběžně s nárokem na bezplatnou jazykovou přípravu zůstává
zachována podpora z § 16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Zároveň s jazykovou přípravou potřebují děti s OMJ v MŠ dlouhodobou
podporu při své adaptaci, začlenění do kolektivu a v neposlední řadě při
zapojení do činností. 

https://www.inkluzivniskola.cz/seminare-pro-pedagogy
https://www.youtube.com/watch?v=2Dg8_YAiTd8
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/informacni-letaky
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/I_Kurikulum_PV.docx
https://www.inkluzivniskola.cz/jazykova-podpora-dle-paragrafu-16
https://www.inkluzivniskola.cz/podpurna-opatreni-pro-deti-s-omj-v-ms
https://www.inkluzivniskola.cz/adaptace-ditete-v-ms
https://www.inkluzivniskola.cz/zaclenovani-do-kolektivu-ms
https://www.inkluzivniskola.cz/zapojeni-do-cinnosti-v-ms

