
Vzdělávání a podpora dětí a žáků s OMJ – klíčová opatření

UČITELDÍTĚ/ŽÁK ŠKOLA ORGANIZÁTOR FINANCE ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

Provádí jazykovou diagnostiku,
na jejím základě vzniká nárok

na intenzivní kurz ČDJ.

Výuka ČDJ (intenzivní
i dlouhodobá) probíhá v době
běžné výuky, pokud možno
skupinově (ve specifických

případech individuálně).

Podpora v ČDJ je financována
krajem, prostřednictvím

výkaznictví  (PHmax.)
na základě jazykové

diagnostiky, systém financování
je flexibilní, lze žádat kdykoliv

v průběhu školního roku.
Financování učitelů ČDJ
je normativní/nárokové

(není z projektů) na základě
jazykové diagnostiky žáka.

Žák může být hodnocen z ČDJ
na vysvědčení.

Má dosažitelné vzdělávání
a metodickou podporu
v jazykové diagnostice

a ve výuce ČDJ.

Provádí průběžnou jazykovou
diagnostiku a hodnocení pokroku

v ČDJ, dlouhodobá výuka ČDJ
je možná na základě jazykové

diagnostiky prováděné
pedagogem.

Změna ŠZ (§ 20, odst. 5, 6)
a prováděcích předpisů – jazyková

příprava je dostupná pro všechny děti
a žáky bez znalosti vyučovacího jazyka

(na MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ bez ohledu na
státní příslušnost či délku pobytu v ČR).

Úprava vyhlášky č. 48/2005 Sb. –
upraven způsob organizace jazykové
přípravy (rozsah, postup, uvolňování,

hodnocení z ČDJ). Upraveno
hodnocení na vysvědčení.

Směrnice pro kraje k alokaci
prostředků na výuku ČDJ,

po zapracování do RVP
financování z PHmax.

Úprava § 20/16 ŠZ – dlouhodobá
výuka ČDJ je nároková na základě

jazykové diagnostiky (ne na
doporučení ŠPZ).

Úprava vyhlášky č. 13/2005 Sb. –
úprava hodnocení žáků bez

dostatečné znalosti vyučovacího
jazyka.

Úprava kurikulárních dokumentů
(RVP) – ČDJ je součástí kurikula MŠ,

ZŠ, SŠ – až do úrovně B2.
KURIKULUM ČDJ (ŠVP).

Změna paradigmatu výuky –
každý učitel je učitelem jazyka

(výuka obsahu a jazyka) jako
součást ŠVP.

Součástí kurikula je i změna přístupu
učitelů, tzv. language awereness,
každý učitel je učitelem jazyka –

kromě výuky obsahu se učitel
zaměřuje i na výuku jazyka.

Změna ŠZ (§ 16/18/20)
a prováděcích předpisů – IVP,

intervence, úprava metod výuky,
úprava obsahu a hodnocení je na
základě jazykové diagnostiky pro

všechny děti a žáky s nedostatečnou
znalostí vyučovacího jazyka, bez

potřeby doporučení z ŠPZ.

Vzdělávání podle IVP/PJP – upravené
cíle a obsahy vzdělávání, hodnocení

pokroku – rozvoj jazyka do úrovně B2.

Kraj má k dispozici alokované
prostředky na finanční
ohodnocení pedagogů

vzdělávajících žáky s OMJ. Financování podpory/inkluze
(odměny pedagogům, asistenti,

tlumočníci, pomůcky, intervence,
školní psycholog, soc.pedagog).

Financování metodické podpory
a vzdělávání ŠPZ.

ŠPZ doporučují bezodkladně PO
pro děti a žáky s OMJ (resp. pro

děti a žáky žĳící v odlišných
kulturních a životních podmínkách).

Je zajištěné dostatečné financování
a metodická podpora ŠPZ.

ŠPZ disponují sociálními pracovníky,
mají k dispozici tlumočení

a interkulturní pracovníky.

Úprava metod a forem výuky –
zaměření na rozvoj obsahu a jazyka.

Pedagogická intervence – rozvoj
akademického jazyka, prevence školní

neúspěšnosti, před/doučování.

Asistent pedagoga – pro více nově
příchozích žáků ve třídě, případně

u žáků s kombinací více SVP.

Školní psycholog, logoped 
a speciální pedagog.

Vytvořen standard ŠPZ k doporučování
PO pro děti/žáky s OMJ.

Další personální podpora (asistent
pedagoga, školní psycholog, spec.

pedagog, logoped) je na doporučení ŠPZ.

Na všech úrovních systému dochází ke koordinaci výuky ČDJ a další podpory a k mezioborové spolupráci. 
Na všech úrovních (škola–ORP–kraj–MŠMT) se sbírají a vyhodnocují data o počtech dětí a žáků s potřebou podpory v jazyce a jejich školní úspěšnosti (včetně JPZ a MZ).

Dlouhodobá výuka ČDJ je možná 
i bez doporučení ŠPZ.

Financování vývoje kurikula ČDJ
a jazykové diagnostiky.

Vzdělávání podle IVP/PJP, úprava
metod, obsahu a hodnocení je

u nově příchozích možná na
základě jazykové diagnostiky,

bez doporučení ŠPZ.

Škola má personální kapacity
(ŠPP včetně školního

psychologa).

Nově příchozí žák bez znalosti češtiny /
se znalostí češtiny nižší než A2 má

nárok na intenzivní výuku ČDJ v době
běžné výuky.

Dlouhodobá výuka ČDJ (3h/týden)
až do úrovně B1.

Žák s komunikační úrovní jazyka (A1+)
má stále nárok na podporu v ČDJ

po dobu několika dalších školních let,
min. do úrovně B1.
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Intenzivní kurz ČDJ – rozsah
optimálně 400 (ZŠ) / 1 100 (SŠ) hodin.

PODMÍNKY

Každý učitel je učitelem jazyka.

Kraj/ORP v případě potřeby
koordinuje zajištění jazykové

přípravy ve spolupráci se
jmenovanými školami (jazyková
příprava probíhá koordinovaně

pro žáky z více škol v jedné škole)
a/nebo prostřednictvím

sdílených učitelů ČDJ
v kombinaci s výukou na dálku 

a e-learningem.

Financování jazykové přípravy
a jazykové podpory je nastaveno

prostřednictvím PHmax.
Financování dle směrnice

z rezervy krajů je pouze dočasné
řešení.

Financování dlouhodobé výuky
ČDJ je nárokové na základě

jazykové diagnostiky provedené
školou (ne na doporučení ŠPZ).

Prostředky na financování
intenzivní výuky ČDJ jsou

alokovány v rozpočtu a jsou
nárokové na základě jazykové
diagnostiky provedené školou.


