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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program MŠ Troubsko od 1. 9. 2021 takto: 

Do kapitoly 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ se doplňuje nová 

podkapitola 3. 11 v následujícím znění: 

 

3. 11 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

 mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání 

 v případě vzdělávání alespoň 4 cizinců v povinném předškolním vzdělávání zřídí 

ředitelka mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu 

pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 

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

 vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v 

průběhu týdne.  

 na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte mohou být zařazeny do 

skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.  



 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, který lze 

využívat při individuali-zované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

již od nástupu do mateřské školy. 

 

 

 


