Dodatek č.1 ke
ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU
PROGRAMU
pro předškolní vzdělávání

,,KRŮČEK PO KRŮČKU
OD ČLOVÍČKA K POTŮČKU“

Základní škola a mateřská škola
Rájec - Jestřebí, okres Blansko
Školní 446
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Identifikační údaje:

Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Motivační název: „Krůček po krůčku od človíčka k potůčku“
I. Mateřská škola
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Adresa a kontakty: Školní 602, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 237
e-mail: msrajec@email.cz
www.zs-rajec.cz
II. Mateřská škola
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Adresa a kontakty:

9. května 232, 679 02 Rájec-Jestřebí

Tel.:
e-mail:

516 432 125
msjestrebi@seznam.cz
www.zs-rajec.cz

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Koumar

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

620 730 36

IZO:

600 106 314

Tel. ZŠ:

516 432 029

E-mail ZŠ:

zs-rajec@zs-rajec.cz
www.zs-rajec.cz

Zřizovatel:

Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel: 516 432 014

Zařazení do sítě škol:

1. 9. 1997

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019
Dodatek k ŠVP PV č. 1 byl zapsán pod čj. ZŠMŠRJ 440/2021

Podpis ředitele školy:

Razítko školy:
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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ
Rájec-Jestřebí od 1. 9. 2021 takto:
Kapitola 4.8 se doplňuje o kapitolu 4.8.1, která zní:
Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Pro děti – cizince a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí,
přizpůsobujeme didaktické postupy a děti cíleně podporujeme v osvojování českého jazyka.
Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu
pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
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.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném
předškolním vzdělávání.
V takovém případě zřídí ředitel 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.
Ředitel 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.
Při přechodu na základní školu chceme dosáhnout cíle, aby děti s nedostatečnou znalostí
českého jazyka měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim
umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.
Jako podpůrný materiál při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka budeme
využívat Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání a další
metodické pomůcky, které k rozvoji znalostí českého jazyka přispívají.
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