Dodatek č. 1 k ŠVP „Cestou necestou barevným světem“
JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA
Děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele
mateřské školy při osvojování českého jazyka. Je proto zapotřebí jim poskytovat jazykovou
podporu od samotného nástupu do mateřské školy.
Při práci s celou třídou, ve které se nachází dítě s odlišným mateřským jazykem (dále jen
OMJ), je potřeba uzpůsobit didaktické pomůcky a zásady tak, aby cíleně podporovaly
osvojování českého jazyka.
Pokud má mateřská škola v rámci vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním
vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková příprava v rámci činností dle
školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném
předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitelka mateřské školy skupinu nebo
skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je
rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitelka mateřské školy může na
základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou
přípravu rovněž jiné děti (mladší), než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání,
pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.
Vzdělávání dětí bude zajištěno učitelem mateřské školy a bude probíhat v dopoledních
hodinách vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je v rozsahu 4 hodin
dopoledne. Pro toto vzdělávání dětí je také vyčleněna učebna, která se nachází v přízemí
mateřské školy.
Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít
takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do
výuky a
dosáhnout školního úspěchu.
Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.
Při práci s dítětem s OMJ dodržuje učitel následující zásady:
• hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti;
• k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;
• užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;

• klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď;
• při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním
neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu
(obrázky, předměty);
• srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, používá
k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi;
• seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v běžných
situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají.
Vhodné způsoby práce s dítětem s OMJ:
• dítě zařazovat do her v menších skupinách
• pracovat v menších skupinách nebo individuálně
• vhodná vizualizace např. režimu, činností, míst
• nutná komplexní péče (podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga,
spolupráce s rodinou)
• správný mluvní vzor
• rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), práce s obrázky podle tematických celků – vytvářet
slovníček, sešit
• podporovat mluvní apetit
• rytmizační cvičení – rytmizace podle obrázků, 1–3slabičná slova, drobné hříčky, říkadla, hra
na nástroje
• zpívání – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až tříslabičných slov
• práce s knihou
• rozvoj smyslového vnímání – zraková a sluchová percepce
• rozvoj orientace v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru
• rozvoj paměti, pozornosti a myšlení
• střídání činností (na začátku často zařazovat činnosti, které nejsou závislé na jazyku:
hudební,
pohybové, výtvarné)
• pracovat s piktogramy
Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 1. 9. 2021

