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Začlenění nové části týkající se poskytování jazykové podpory dětem 
s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4).  

Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 
byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem 
s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4).  

Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je 
platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. 
Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021. 

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

• Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu 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, pokud jsou v mateřské škole 

alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou 

přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

• Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte 

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

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

• Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání 

 

Přílohou Dodatku č. 1 je Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání 

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů 
pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout 
před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních 
kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy. 

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, 
které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití. 

                                                                  

 
V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2021  

 

 

 
                                                                                       ….................................................. 
                                                                                          Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka         
                                                                             Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem 
                                                                                    Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

3 

 


