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Plán pedagogické podpory (PLPP) 

Jméno dítěte:  

Datum narození:  

Třída:  

Důvod sestavení PLPP: - odlišný mateřský jazyk 

Datum vyhotovení:  

Vyhodnocení PLPP ke dni:  

Charakteristika dítěte a jeho obtíží: 

- dítě nastoupilo nově do kolektivu třídy v září tohoto školního roku, přičemž nově žije také 

v České republice 

- proces adaptace souvisí nejen s pobytem v mateřské škole, ale také s novým prostředím 

České republiky obecně 

- adaptace probíhá doposud bez větších obtíží, dítě se již obeznámilo s režimem dne 

mateřské školy a dodržuje dohodnutá pravidla třídy 

- dítě usiluje o porozumění, v rámci řízené činnosti se trpělivě a aktivně zapojuje do všech 

realizovaných aktivit 

- dítě dokáže udržet pozornost i u aktivit, kterým kvůli jazykové bariéře zcela nerozumí 

- během volné hry preferuje dítě klid a samotu, věnuje se především konstruktivním 

stavebnicím 

- dítě se snaží navazovat kontakty s vrstevníky zatím minimálně, avšak navázalo a dále 

rozvíjí přátelský vztah se stejně mluvícím dítětem ve třídě 

- komunikace s učitelkou probíhá bez problémů, dítě se snaží své myšlenky a potřeby 

vyjádřit, nebojí se přijít požádat o radu nebo pomoc 

- úroveň českého jazyka je začáteční, dítě jeví zájem o poznávání českého jazyka 

- při neporozumění konkrétním slovům dítě usiluje o jejich vysvětlení jinými výrazy 

- mezi oblíbené aktivity dítěte patří tanec a zpěv 

Stanovení cílů PLPP: 

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

- adaptovat se, přijmout pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života 

- navazovat kontakty s dětmi i dospělými, udržovat přátelské vztahy 

- zapojovat se do činností, přirozeně a bez zábran komunikovat a kooperovat s dětmi i 

dospělými 

- cítit sounáležitost s ostatními, cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 

- porozumět slyšenému, domluvit se slovy 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině 

pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů) 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů 

- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 

vyjádřit svoje pocity, prožitky  

- mluvit gramaticky správně 

- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podněty) 

- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 

- mít zájem poznávat český jazyka, dotazovat se při neporozumění 
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- aktivně využívat nových poznatků z oblasti osvojování druhého jazyka 

- orientovat se v probíraných tématech či oblastech 

- zdroj cílů: Konkretizované očekávané výstupy RVP PV 

Podpůrná opatření: 

- úprava prostředí MŠ – obrázkový režim dne, piktogramy 

- realizace adaptačních aktivit a aktivit se zaměřením na emoce 

- zapojování dítěte do veškerých aktivit – pasivní i aktivní úkoly 

- navázání kvalitního vztahu s dítětem 

- využívání mimiky, očního kontaktu a haptiky 

- budování pozitivního klimatu třídy 

 

- realizace jazykové podpory – individuální, v rámci běžného dne, v kurzu 

- využívání metody Kikus 

- využívání interaktivní výuky – Magic box, 3Panel 

- využívání vhodných didaktických her – Story Cubes, puzzle s příběhem, komunikační 

kartičky, maňásci a plyšové hračky, třídící sety, didaktické obrázky, obrázkové knihy,… 

- úprava vlastního jazykového projevu, komentování aktuálního dění, opakování  

- ověřování porozumění, facilitace, názornost 

- aktivní naslouchání doplněné o otevřené otázky 

- zajištění dostatečného prostoru pro volnou hru 

- využívání všech smyslů při osvojování druhého jazyka 

- umožnění zažití úspěchu, pochvala, zdůrazňování pokroků 

- účast v kurzu českého jazyka jako druhého jazyka 

Spolupráce se zákonnými zástupci: 

- komunikace se zákonnými zástupci probíhá dle potřeby při předávání dítěte 

- pokroky dítěte jsou pravidelně konzultovány  

Vyhodnocení účinnosti PLPP dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k odb. vyšetření (PPP, SPC a jiné): ano                 ne 

 

Třídní učitelky: 


