Kompetence ve vzdělávání žáků s OMJ– zaměřeno na zajištění intenzivní výuky ČDJ na ZŠ
 Iniciuje tvorbu kurikula ČDJ, změnu RVP

(každý učitel je učitelem jazyka).
 Iniciuje nastavení poradenství

dětem/žákům s OMJ.
 Iniciuje změnu testů u JPZ a MZ.
 Navrhuje systémové a legislativní změny na základě

 Sbírá a vyhodnocuje data (potřeby

vyhodnocení dat.

dětí/žáků, počty dětí/žáků a jejich
úroveň vyučovacího jazyka,
úspěšnost u zkoušek, předčasné
opouštění VS, potřeby a kapacity
krajů, mikroregionů, PPP, škol).
 Provádí šetření o kvalitě

naplňování intenzivní výuky
ČDJ a další podpoře
při výuce.
 Provádí šetření o komunikaci

s rodiči a klimatu v rámci
škol.
 Sbírá a vyhodnocuje data.

MŠMT

 Financuje podporu na základě dat (státní rozpočet, OP JAK).

CERMAT

 Informuje všechny aktéry o systémových změnách

 Upravuje testy k JPZ a MZ.

 Sbírá, poskytuje a vyhodnocuje

data o úspěšnosti žáků s OMJ.

a opatřeních.
 Koordinuje postupy (ORP/MČ,

 Sbírá a vyhodnocuje data

(potřeby škol, dětí/žáků, PPP,
NNO, úspěšnost u zkoušek,
předčasné opouštění VS).

kraj

školy, NNO, PPP, ČŠI).
 Financuje podporu na základě

 Upravuje kurikulární dokumenty.

dat (státní rozpočet, OP JAK).

 Sbírá a vyhodnocuje data

ORP/MČ

(potřeby a kapacity škol,
dětí/žáků, PPP, NNO).

 Koordinuje intenzivní

NPI

výuku ČDJ
v mikroregionu.

 Poskytuje metodickou podporu

a vzdělávání pedagogům a PPP.
 Sbírá, poskytuje a vyhodnocuje

data z terénu.

 Dává podněty pro

optimalizaci.

 Zajišťuje intenzivní výuku ČDJ pro svoje žáky a žáky

 Zjišťuje ze školy výstupy

z mikroregionu.

ČŠI

obec

škola
s intenzivní
výukou ČDJ

z jazykové diagnostiky.

 Provádí vstupní a výstupní jazykovou diagnostiku.

 Komunikuje se školou

 Poskytuje školám a PPP informace o žácích z intenzivní výuky

PPP

a metodicky podporuje školy při začleňování žáků.
 Zjišťuje a poskytuje informace (o

žácích, potřebách a kapacitách).

Škola typ B je příliš vzdálená škole s intenzivní výukou ČDJ,
nebo její žáci nemohou z rodinných důvodů dojíždět.
Zajišťuje tedy intenzivní výuku ČDJ sama s ohledem
na skladbu žáků a personální kapacity.

opatření a úpravy podmínek
u JPZ a MZ.

 Koordinuje postupy a podporu žáka s OMJ se školou s intenzivní

výukou ČDJ.
 Podporuje při výuce (dlouhodobá podpora v ČDJ a při výuce,

doučování, podpora asistenta, IVP), vyhodnocuje účinnost podpory.
 Zjišťuje a poskytuje informace (o žácích, výuce, podpoře, potřebách

a kapacitách).

 Zajišťuje intenzivní výuku ČDJ pro svoje žáky (intenzitu určuje

 Poskytuje PPP informace o žácích získané při intenzivní výuce.
 Podporuje při výuce (dlouhodobá podpora v ČDJ a při výuce,

doučování, podpora asistenta, IVP), vyhodnocuje účinnost podpory.
 Zjišťuje a poskytuje informace (o žácích, potřebách a kapacitách).

 Spolupracují a poskytují potřebné

informace.
 Podporují rozvoj mateřského jazyka.

 Poskytují podporu (tlumočení

ředitel s ohledem na potřeby žáků a možnosti školy).
 Provádí vstupní a výstupní jazykovou diagnostiku.

 Sbírá a poskytuje data.

RODIČE

škola škola
A B

 Provádí základní jazykovou diagnostiku.

 Doporučuje podpůrná

 Podporuje svoje žáky při výuce (dlouhodobá podpora v ČDJ a při

výuce, doučování, podpora asistenta, IVP), vyhodnocuje účinnost
podpory.

Škola typ A je v blízkosti školy s intenzivní výukou ČDJ,
má malý počet žáků s potřebou intenzivní výuky a pro její
žáky není problém docházet/dojíždět na výuku ČDJ podle
předem domluveného rozvrhu.

a rodiči o potřebách,
možnostech.

NNO

a interkulturní práce, informování
rodičů a sociální práce, podpora
rodiny).

