SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY S PEDAGOGICKOF-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU
Jakou roli hrají poradny při vyšetřování a podpoře dítěte s odlišným mateřským jazykem
(OMJ)? Jak nastavit spolupráci mezi poradnou a mateřskou školou? Kde získat tlumočníka
pro úspěšnou komunikaci?

Přečtěte si doporučení, jak postupovat
při zajištění podpůrných opatření dítěti
s OMJ.
Rádi Vám také poskytneme
telefonickou, popř. i osobní
metodickou podporu.
Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro Váš region či relevantní
stupeň.

Nárok dětí a žáků s OMJ
na podporu dle legislativy
Žák s OMJ má nárok na podporu
realizovanou z § 16 ŠZ.
Žák s OMJ v povinném předškolním
ročníku má nárok na souběžnou
jazykovou podporu z § 20 a § 16 ŠZ.
PPP jsou povinny poskytnout
poradenskou pomoc žákům s OMJ, kteří
o ni požádají.

Podpora češtiny je v předškolním věku
velmi zásadní, protože na základní škole se
děti setkají i s akademickým jazykem.
Jelikož je většina podpůrných opatření (PO)
závislá na doporučení PPP, doporučujeme
co nejdříve po příchodu dítěte provést
jazykovou diagnostiku dítěte. Zákonem
není určeno, kdo má diagnostiku vykonat,
pokud ji udělá škola, urychlí proces
vyšetření PPP a podpůrná opatření mohou
být zavedena dříve.

Spolupráce s PPP
Klíčovou roli v získání brzké a adekvátní podpory pro dítě s OMJ hraje aktivní
spolupráce mezi školou a poradnou. V praxi pomáhá, když se škola s PPP aktivně
domlouvají na tom, jakou podporu dítě potřebuje a jakou podporu je v možnostech
školy zajistit. Pak je možné dítěti předepsat PO, která jsou pro danou školu
realizovatelná a zároveň dostatečná pro zkvalitnění péče o dítě.
Mateřská škola pošle rodinu s dítětem do PPP. Pro usnadnění komunikace s
rodiči v záležitosti návštěvy PPP lze využít informační dopis pro rodiče v
různých jazycích. V praxi se osvědčilo, když do MŠ přijel zástupce PPP, vyšetřil
více dětí najednou. Rodiče byli poté do MŠ pozváni k předání informací a
potřebným podpisům.
Do textu je vhodné připsat adresu a kontakt na poradenské zařízení v dané
městské části.
Poradna dítě vyšetří a zařadí ho do adekvátního stupně podpory, v daném stupni
pak vybere z nabídky vhodná podpůrná opatření, která sepíše do výstupní
zprávy.
Rodiče podepíší souhlas s uplatňováním podpůrných opatření pro dítě. MŠ na
základě vyjádření PPP získá finanční podporu, na kterou má ze zákona nárok.
Mateřská škola zajistí realizaci doporučené podpory, na kterou dostala finance.

Možnosti tlumočení
Po celé ČR: NPI ČR - tlumočení jen ve škole nebo v PPP
Asistenční linka Charity ČR (ukrajinština,
lllllllllllllllllmongolština, vietnamština)
V regionech: Centra na podporu integrace cizinců
Komunitní tlumočníci
Pro Prahu: InBáze
Integrační centrum Praha

Využijte překlady do
několika jazyků
s informacemi pro
rodiče o důležitosti
vyšetření v poradně
a jak může být jejich
dítě podpořeno.
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