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Školnímu vzdělávacímu programu „KLÍČEK“ 

(Školní vzdělávací program Klíček ze dne 1. 9. 2020, č.j.: MSKL/566/2020) 

 

Dodatek č. 1 

 

7.6 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka 

Do mateřské školy jsou děti cizinců přijímány zcela výjimečně, a to pouze na doporučení 

školského poradenského zařízení v případě, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami (narušená komunikační schopnost, tělesné nebo mentální postižení, porucha 

autistického spektra, sluchové nebo zrakové postižení, kombinované vady).  

U dětí, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí je škola připravena 

poskytnou dostatečnou podporu při osvojování českého jazyka. 

 

Mateřská škola a třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím didaktických pomůcek a 

hraček, které podporuji rozvoj jazykových kompetencí dětí. Pedagogové poskytují dětem 

každodenní speciálně pedagogickou péči zaměřenou na rozvoj jazykových dovedností dětí, 

při rozvoji komunikačních schopností úzce spolupracují s klinickými logopedy.  

 

Při výchovně vzdělávací činnosti pedagogové respektují individuální potřeby dětí a didaktické 

postupy a metody upravují pro jednotlivé děti jak v rámci skupinových a kolektivních 

činností, tak v rámci individuálních nácviků. Cílem je, aby mateřskou školu opouštěly děti 

s dostatečnou znalostí mateřského jazyka s ohledem na typ a stupeň jejich postižení. 

 

V případě, že by mateřskou školu navštěvovalo více děti z cizojazyčného prostředí, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné (minimálně 4 děti), je škola připravena poskytnout těmto 

dětem podporu ve formě zřízení skupiny, popř. skupin, pro jazykovou přípravu, a to v souladu 

s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Jazyková příprava by probíhala v průběhu týdne v několika blocích a jejím cílem by bylo, aby 
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dítě během předškolního vzdělávání získalo jazykové a sociokulturní kompetence v českém 

jazyce, které umožní plynulý přechod do základního školství a zapojení se do výuky (opět 

s ohledem na typ a stupeň postižení dítěte). 

 

V rámci skupin pro jazykovou přípravu budou pedagogové využívat jako podpůrný materiál 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. 

 

 

V Karviné 27. 8. 2021    Č.j.: MSKL/685/2021 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy 


