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Nový systém vstoupil v platnost 1. 9. 2021 dle aktualizované vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Postup poradenských zařízení nově sjednocuje:

Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření dětem a žákům s OMJ

Nový systém jazykové přípravy podle § 20 ŠZ

Podpora podle § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. zůstává zachována v plné míře.

https://www.inkluzivniskola.cz/vyhlaska-48
https://www.inkluzivniskola.cz/metodika-msmt-pro-poskytovani-podpurnych-opatreni-zakum-s-omj


• Nahrazuje původní rozvojový program MŠMT určený k financování výuky ČDJ ve 
školách.

• Financování prostřednictvím krajských úřadů
o nárokové, flexibilnější 
o na základě vykazování počtu výukových skupin a rozsahu výuky

• Jazyková příprava pouze na krajem určených školách – podmínkou 5% žáků cizinců,
• V každém ORP alespoň 1 krajem určená škola.

• Žáci z okolních škol dojíždějí do určené školy nebo se připojují online. 

Nový systém jazykové přípravy



• Optimálně v době běžné výuky – automatické uvolňování, individualizace vzdělávacích 
cílů a hodnocení.

• Výuka probíhá ve skupinách 2 – 10 žáků.
• Výuka ČDJ probíhá v rozsahu 100 až 200 hodin, podle jazykové úrovně žáka –

maximálně po 10 měsíců.

Nový systém jazykové přípravy

Maximální rozsah 200 hodin ČDJ není dostačující ani pro bezpečné 
dosažení komunikativní úrovně.



Ø Nově příchozí žáky s cizí státní příslušností
Nově příchozí = plnící povinnou školní docházku v ČR maximálně 12 měsíců (pro šk. rok 
2021/2022 je rozšířeno na 24 měsíců)

Nárok na jazykovou přípravu nemají:
• Žáci s OMJ s českým nebo dvojím občanstvím
• Žáci s OMJ s cizím občanstvím, kteří se v ČR vzdělávají déle než 12/24 měsíců

Děti s OMJ, které na jazykovou přípravu nemají nárok, se mohou do výukových skupin přidat 
pouze, pokud v nich zbyde místo. Nemohou samy o sobě vytvořit výukovou skupinu.

Nový systém je určený pouze pro:



• Někteří žáci s OMJ ze systému jazykové přípravy zcela vypadávají z různých důvodů:
o Nemají nárok
o Nemají doprovod do určené školy
o Špatná dopravní dostupnost určené školy

• Žáci účastnící se jazykové přípravy potřebují nadále velkou podporu v běžné výuce.

• Žáci absolvující jazykovou přípravu budou pravděpodobně potřebovat další 
podporu formou dalších hodin ČDJ i podpory v běžné výuce.

Proč je pro žáky s OMJ podpora podle § 16 nepostradatelná?



• Žáci s OMJ bez nároku na jazykovou přípravu
o žáci s OMJ s českým nebo dvojím státním občanstvím
o žáci cizinci plnící povinnou školní docházku déle než 12/24 měsíců

• Žáci se špatnou dopravní dostupností do určené školy 
• Žáci na prvním stupni, které nemá kdo doprovodit + distanční výuka je nedostatečná
• Někteří žáci s výraznější potřebou začlenění do kolektivu kmenové třídy, pro které 

dojíždění do jiné školy není vhodné (psychicky křehčí, s náročnou rodinnou historií, 
potřebují navázat vazby s jednou třídou v jedné škole)

Pokud žák začal čerpat hodiny ČDJ v rámci 2. nebo 3. stupně PO před zahájením jazykové 
přípravy v určené škole, může se účastnit jazykové přípravy a současně dočerpat 
doporučené hodiny ČDJ z § 16.

Kteří žáci budou nadále potřebovat hodiny ČDJ z 2. a 3. st. PO?



Podpora v běžné výuce

Ø IVP, individuální vzdělávací cíle, úpravy obsahu vzdělávání, uzpůsobené metody výuky, 
individuální hodnocení

Ø Pomůcky a učebnice
Ø Kombinace s pedagogickou intervencí v 1. stupni PO
Ø Pro začátečníky může být velkou oporou (sdílený) asistent pedagoga.

Jak podporovat žáky účastnící se jazykové přípravy



Podle odborných studií trvá průměrně 5 až 10 let, než si žáci osvojí tzv. akademický jazyk, 
potřebný pro k tomu, aby mohli zažívat školní úspěch na úrovni rodilých mluvčích

Nezbytná dlouhodobá podpora, která může spočívat v:
o dalších hodinách ČDJ v rámci 2. nebo 3. stupně PO
o podpoře v běžné výuce (IVP, individuální vzdělávací cíle, úpravy obsahu vzdělávání, 

uzpůsobené metody výuky, individuální hodnocení)
o doporučení na pomůcky a učebnice

Jak podporovat žáky absolvující jazykovou přípravu



Možnosti podpory podle jazykové úrovně



Děkuji za pozornost!

proskoly@meta-ops.cz
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