NOVÝ SYSTÉM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Nový systém jazykové přípravy pro žáky s cizí státní příslušností podle § 20 ŠZ vstoupil
v platnost dne 1. září 2021. Jaké změny v organizaci a financování přináší?
Kdo zajišťuje kurzy ČDJ a kteří žáci na ně mají nárok?
Tématu jsme se věnovali v červnové
panelové diskuzi.
MŠMT vydalo metodický materiál
k novému systému organizace
a financování jazykové přípravy.
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.
Podle nového systému
poskytují žákům s cizí státní
příslušností jazykovou
přípravu výhradně školy
určené příslušným krajským
úřadem. Ten jazykovou
přípravu i financuje.
Krajem určená je škola, která
má podíl žáků s cizí státní
příslušností vyšší než 5 %
z celkového počtu žáků
školy.
Kraj může vybrat i školu, která
nesplňuje uvedené parametry,
ale má vhodnější podmínky
(prostorové, personální
důvody).
V každé ORP bude alespoň
jedna určená škola.
Přehled určených škol bude
na webech KÚ.

Kdo má na jazykovou přípravu nárok?
Jazyková příprava je určena pouze žákům s cizí státní příslušností, kteří nastoupili do
školy v ČR v uplynulých 12 měsících (ve školním roce 2021/2022 je zohledněno
uzavření škol a rozpětí je rozšířeno na 24 měsíců).
Jak bude jazyková příprava probíhat, v jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu?
Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných
předmětů automaticky uvolňováni) a výuka ČDJ jim bude poskytována v rozsahu
100–200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců.
Jak bude určován rozsah podpory žáků?
Rozsah podpory žáků se určuje orientačním jazykovým testem.
Jak bude jazyková příprava organizována?
Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách v počtu 2–10 žáků v první skupině,
1–10 žáků v dalších skupinách po naplnění předchozích. Skupiny mohou být
doplňovány i dalšími žáky s potřebou jazykové podpory.
Distanční výuka
Pro žáky, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět,
bude distanční výuku ČDJ organizovat jedna určená
škola. Technické vybavení těmto žákům zajistí škola
kmenová, která bude zároveň zodpovědná za
pedagogický dozor nad těmito žáky.
Kdo může vyučovat češtinu jako druhý jazyk?
ČDJ může vyučovat každý s dosaženým
vysokoškolským pedagogickým vzděláním.
META, o. p. s. nabízí řadu kurzů pro výuku ČDJ.
Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci
svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

Jakou podporu potřebují žáci
s OMJ v kmenové škole a na co
mají nárok?
Na kmenových školách potřebují
být žáci s OMJ dále intenzivně
podporováni. Mají nárok na
uzpůsobení metod, obsahu a cílů
vzdělávání. Zásadní je také
zaměřit se na podporu jejich
adaptace. Souběžně s nárokem
na bezplatnou jazykovou přípravu
zůstává zachována podpora
z § 16 školského zákona,
vyhlášky č. 27/2016 Sb.
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