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Plán pedagogické podpory (PLPP) 
Jméno a příjmení dítěte, 

žáka nebo studenta (dále 

jen „žák“) 

TUMAN 

Škola ZŠ xxx 

Ročník VIII 

Důvod k přistoupení 

sestavení PLPP 

Žák s OMJ 

Datum vyhotovení 1. 10. 2019 

Vyhodnocení PLPP 

plánovaného ke dni 

1. 12. 2019 

 

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží 
(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně-pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; 
aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

Tuman pochází z Mongolska, v ČR žije už 5 let. Nyní už chodí do 8. třídy a v češtině ovládá základní komunikaci. 
Nemá problém si povídat se spolužáky, na otázky učitelů ale reaguje velmi pomalu a nejistě, někdy mlčí. Často 
nerozumí zadání úkolů, má problémy s vyjadřováním v hodinách, velmi těžce tvoří samostatné věty. Ve výuce 
působí nesměle, naopak o přestávkách je živý a veselý. Hraje fotbal za školní tým a rád o něm diskutuje 
s ostatními. Do výuky se zapojuje jen částečně, daří se mu ve skupinové práci, ale samostatně zvládne splnit jen 
některé úkoly.    

 

II. Stanovení cílů PLPP 
(cíle rozvoje žáka) 

Cílem plánu je podpořit produktivní řečové dovednosti Tumana, s důrazem na vyjadřování mluvené i psané, a tím 

posílit jeho sebevědomí v samostatném zvládání úkolů. Budeme postupně a cíleně budovat osvojování 

složitějších větných struktur, a to ve všech předmětech.   

 

III. Podpůrná opatření ve škole 
(Doplňte konkrétní postupy v těch kategoriích podpůrných opatření, které uplatňujete.) 

a) Metody výuky 
(sp   (Specifikace úprav metod práce se žákem) 

Ve všech předmětech: 
Zadávání úkolů formou zjednodušených formulací, vždy doplnit příkladem, či společně udělat jeden příklad, 
aby T. pochopil zadání. Zpočátku průběžná kontrola porozumění a průběžná kontrola plnění úkolů. 
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Využívání názorné opory, obrázků, nákresů, klíčových vizuálů, modelů, přírodnin apod. 
Systematické rozvíjení slovní zásoby (vedení slovníčku, databanka slovíček, tematické myšlenkové mapy, 

překladové slovníky z Inkluzivní školy – T. má vytištěný a nosí sebou). 

T. vždy dostane k tématu užitečné fráze, které může použít, a pomohou mu vyjádření (může být jako cílená 

aktivita s celou třídou – jazykové uvědomování).  

Práce s texty – vyhledávání frází, slovní zásoby, formulací, práce s klíčovou slovní zásobou, úkoly na shrnutí 

textu (ve dvojici, trojici, skupině).  

Větší využívání skupinové práce, při níž T. trénuje formulace, následná prezentace s ostatními, vyjadřování 

s oporou o fráze, začátky vět apod. Pravidelně využívat skládankové učení a podobné metody, které „nutí“ 

k vyjadřování. 

Při psaní využívat strukturování textů, klíčové vizuály (grafické organizéry), práce s frázemi, jazykovými 

strukturami. 

 

V hodinách českého jazyka: 
Větší důraz na produktivní řečové dovednosti – při slohu – práce se slovní zásobou a frázemi. Větší 
strukturace textu, práce s ukázkovými texty před samotným psaním (vyhledávání frází, slovní zásoby, 
modelování textu). 
V mluvnici více pracovat na systematizaci jazyka (koncovky, časování, skloňování, slovotvorba), k využití i 
přístup z učebnic češtiny pro cizince. 

b) Organizace výuky 
(     (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 

1 x týdně doučování – osvojování si odborného jazyka, který se používá v aktuálně probíraných 
tématech naukových předmětů, doučování probrané látky, případně předučování.  
1 x týdně výuka se sdíleným asistentem pedagoga (financovaným ze šablon MŠMT). 

 
c) Hodnocení žáka 
 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

T. bude hodnocen z jednotlivých předmětů s přihlédnutím k úrovni akademického jazyka.  
Učitelé budou využívat předem daných kritérií, prvky formativního hodnocení a motivovat žáka 
k rozvoji akademického jazyka. 
Učitelé budou hodnotit za to, u čeho si předtím ověřili porozumění.  
Učitelé se při hodnocení soustředí zejména na individuální hodnocení pokroků, nesrovnávají výkon 

se spolužáky. 

V českém jazyce se více soustředí na zvládání konkrétních gramatických jevů (učebnice češtiny pro 

cizince jako inspirace), pravopis hodnotíme motivačně. 

d) Pomůcky 
(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

Ve všech předmětech: 

- pracovní listy k předmětům – viz  https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety nebo 

sdílenou složku školní nebo šanon materiálů ve sborovně, 

https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety
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- překladové slovníčky k předmětům – viz https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-

diverzitou/mongolstina, 

- mongolsko- český slovník, v hodině má povoleno používat mobil nebo tablet, překladový slovník, 

Google, 

- vedení vlastního slovníčku žáka.  

Učebnice češtiny pro cizince Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince B1: učebnice a 

cvičebnice. Edika 2016. 

Pro rozvoj češtiny jako druhého jazyka a trénování poslechu může využít 

https://mluvtecesky.net/en (cvičení slovní zásoby, gramatiky a poslechů "ze života“), na 

Quizlet.com si může tvořit vlastní trénink slovíček i frází, nebo využít již hotové 

procvičování https://quizlet.com/JitkaP. 

 

Pro trénink pravopisu může využívat online nástroje 

https://www.mojecestina.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://www.umimecesky.cz/ (k tomu 

bude používat online slovníky, aby si vyjasnil neznámou slovní zásobu, povede si slovníček, nebo si 

z těch slov tvoří zase nové kartičky na Quizletu). Pokud bude využívat google translate, dostane 

"školení", jak zobrazit více možných překladů jednoho slova a že nesmí nikdy zadávat celé věty.  

e) Požadavky na organizaci práce učitele 

Učitel využívá následující principy podpory při práci s celou třídou. 
Učitel píše (fráze, slovíčka) a kreslí na tabuli.  
Používá schémata a tabulky (vlastní nebo v učebnici). 
Učitel si zajistí, že když má T. splnit úkol, zná slova a věty, se kterými pracuje. 
Učitel zadává jednoznačné a srozumitelné instrukce a ověřuje jejich porozumění. 
Učitelé rozvíjí jazyk ve všech vyučovacích předmětech. Počítají s tím, že pro T. může být každé slovo nové, a 
ověřují porozumění. Pracují s klíčovými slovy pro každé vyučované téma – viz 
https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-tipy-do-vyuky. 
Učitel má pro každé téma připravené užitečné fráze a slovní spojení, která podporují T. vyjadřování. 
Učitel využívá strukturované texty, při mluvení i psaní (sloh, referát apod.) nabízí T. jasnou strukturu, začátky 
vět a fráze. 
 
Metody výkladu spojují učitelé s vizualizací a možností praktické aplikace – názornost (obrázky, videa, 
přehledy). 
 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)  

Domácí samostudium: 

https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/mongolstina
https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/mongolstina
https://mluvtecesky.net/en
https://quizlet.com/JitkaP
https://www.mojecestina.cz/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-tipy-do-vyuky
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 https://mluvtecesky.net/en, Quizlet.com – tvorba slovníčků a vět + trénování   

Pro trénink pravopisu může využívat online nástroje 

https://www.mojecestina.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://www.umimecesky.cz/ 

Domluvena komunikace s rodiči e-mailem, rodiče budou dohlížet na domácí přípravu. Při domácí přípravě 

může Tuman používat svůj mateřský jazyk, vyhledávat informace na internetu, používat slovníky.  

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  
(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole -  vztahové problémy, postavení ve třídě;  

v jakých činnostech, jakým způsobem) 

 

Posilovat postavení žáka ve skupině  - pomáhat v zapojování do činností, ve kterých je žák úspěšný. 

Podporovat Tumana ve sportovních aktivitách, zejména v jeho zapojení do školního fotbalu, oceňovat jeho 

úspěchy. 

Respekt k sociokulturní odlišnosti. 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne: 

(Naplnění cílů PLPP) 

Zde uveďte, jak se vám podařilo, s využitím stanovených kritérií, naplnit stanovené cíle, uveďte datum 

vyhodnocení. 

 

 

Doporučení k odbornému vyšetření1  ☐Ano                                                           

☐ PPP      

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitel   

Učitel/é předmětu/ů  

 

 

                                                           

1 

  Odpovídající zaškrtněte, případně doplňte. 

https://mluvtecesky.net/en
https://www.mojecestina.cz/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.umimecesky.cz/
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Asistent pedagoga   

Pracovník ŠPP  

 

 

Zákonný zástupce I  

 

 


