JAZYKOVÁ PODPORA V MŠ - ORGANIZACE
A FINANCOVÁNÍ
Jaké jsou možnosti organizace výuky českého jazyka jako druhého jazyka (ČDJ)
pro děti s OMJ? Jakým způsobem lze výuku financovat?
META je tu pro Vás!

K tématu nabízíme semináře.
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.

Organizace jazykové podpory
Dítě s OMJ můžeme jazykově
podporovat individuálně, v rámci práce
s celou třídou nebo v kurzu ČDJ.
Výhodou individuální práce je
možnost přizpůsobit činnosti
jazykové i věkové úrovni dítěte na j
a jeho potřebám. Doporučujeme ji
realizovat 15 minut 2x týdně během
ranních či odpoledních her.
Upravené aktivity pro celou třídu
nabízíme v naší publikaci
Nápadníček. Úkolem učitele je
maximálně podporovat jazykový
rozvoj každého člena třídy
2544
a přizpůsobit vzdělávací obsah 21
a své pedagogické působení
potřebám jednotlivých dětí.
Další možností je otevření
jazykového kurzu pro skupinu dětíh
s OMJ, který povede někdo z učitelů
MŠ či externí lektor.

Financování jazykové podpory
Financování z podpůrných opatření pro děti s OMJ
Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. patří děti s OMJ do skupiny dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, a mají tak nárok na podpůrná opatření
z §16. Podpora je členěna do pěti stupňů. Na realizaci druhého až pátého
stupně podpory jsou MŠ poskytnuty finanční prostředky od kraje na základě
rozhodnutí školského poradenského zařízení (ŠPZ) a se souhlasem rodičů.
1. stupeň podpory poskytuje MŠ bez doporučení ŠPZ a bez nároku na
finanční prostředky. Jedná se především o úpravu organizace vzdělávání
dítěte.
Při zařazení do 2. stupně se krom jiných opatření jedná o 4x 15 minut
výuky ČDJ v MŠ za týden, nejvýše 80 h.
V případě 3. stupně získává dítě krom jiných opatření nárok na 4x 15
minut výuky ČDJ v MŠ za týden, nejvýše 110 h.
4. a 5. stupeň podpory mohou děti s OMJ čerpat, mají-li navíc zdravotní
či další znevýhodnění.

Další možnosti financování podpory:
Dotační program MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR.
Nové financování jazykové přípravy v roce 2021.
Program OP VVV (EU peníze), tzv. Šablony III. Výzva je realizována zvlášť pro
hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu.
Různé nadace, zapojení do integračních programů realizovaných obcemi, tzv.
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (např. projekt
integrace cizinců v MČ Praha 13), nebo spolupráce s nevládními neziskovými
organizacemi a vysokými školami (např. zajištěním dobrovolníků
mnnjkk
a studentů-asistentů).

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
META, o.p.s.
Společnost pro příležitosti
mladých migrantů

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz
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