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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást písemného předpisu. 

 

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. 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 zapojit se do výuky a dosáhnout školního úspěchu.  

Mateřská škola již nyní poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu 

v rámci běžné činnosti, při které dochází díky kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učiteli 

přirozeně ke vzdělávání v češtině. Děti se nejlépe učí jazyk přirozenou cestou kontaktem s 

vrstevníky a nadměrné vyčleňování dětí ze známého prostředí jim neprospívá. Nový systém 

jazykové přípravy je pak určitou nadstavbou a větším zacílením na vzdělávání dětí cizinců v 

češtině. Podpůrným metodickým materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, 

které lze využívat ať již v rámci jazykové přípravy v povinném předškolním vzdělávání, tak i 

při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do 

mateřské školy (https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-

cizincu). Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR. Organizace jazykové 

přípravy se liší s ohledem na zastoupení cizinců v povinném předškolním vzdělávání.  

Novela RVP PV vychází z toho, že v případě počtu 4 a více dětí cizinců již není možné se jim 

v rámci vzdělávání ve třídě dostatečně individuálně věnovat a poskytovat jim dostatečnou 

jazykovou přípravu, a proto je třeba zřídit skupinu/y pro jazykovou přípravu. Pokud má 

mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince v 

povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v 

rámci běžných vzdělávacích činností. V případě, že se jedná o mateřskou školu s větším 

zastoupením cizinců (tj. 4 a více dětí-cizinců v rámci jednoho místa poskytovaného 

vzdělávání) v povinném předškolním vzdělávání, zřizuje ředitel mateřské školy skupinu/y pro 



jazykovou přípravu v souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina 

týdně bude rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Do této hodiny se 

nezapočítávají přesuny dětí do skupiny apod. Do skupiny mohou být na základě posouzení 

potřebnosti ředitelem školy zařazeny i jiné děti, které mají prokazatelně obdobné integrační 

potřeby jako děti cizinci (mladší, s českým občanstvím apod.), a to i do vyššího počtu než 

osm dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí cizinců. 

 

V Brně dne 25. 8. 2021      Otakar Kolář, ředitel 


