
 

Záznam z 1. setkání 
Mgr. Dana Horynová 

Účast dle prezence: 23 pedagogů ze 3 ZŠ a 5 MŠ 

Postup v podpůrných opatřeních 

• 1. stupeň – plán pedagogické podpory sestaví sama škola, po 3 měsících vyhodnotí a 

v případě žádného zlepšení zašle s žádankou do PPP 

o Žádanka/formulář musím obsahovat sdělení: 

▪  Správný tvar jména a příjmení dle rodného listu 

▪ Zda se jedná o dívku nebo chlapce 

▪ Narozen v ČR 

▪ Matka, otec, kontakty 

▪ Zařazení do MŠ, ZŠ, SŠ 

▪ Popis problému 

▪ Předchozí prospěch, aktuální klasifikace 

▪ Jaká opatření škola dosud realizovala 

▪ Schopnost dítěte/žáka a zákonných zástupců dorozumět se v ČJ 

▪ Od kdy je v ČR 

▪ Navštěvoval MŠ v ČR a jak dlouho 

▪ Podpis zákonného zástupce a vysvětlení, jak to bude 

o Formulář – obdrží školy, které cizince mají, elektronickou cestou 

o Náslech ze strany PPP ve výuce 

o Pro ZŠ personální podpora a pomůcky, nastavení hodin PI a dalších hodin Čj jako 

druhý cizí jazyk v rozsahu 3 hodin týdne 

o Pro MŠ jen pomůcky a zvýšení výuky ČJ 4x týdně 15 min 

o Zpracování „jednoho cizince“ v PPP obnáší 10 - 30 hodin práce 

• Seznámení s formou vystaveného doporučení 

Tlumočení/překlady: 

• Využití možnosti překladu dokumentů vydávaných školou u NPI ČR (dříve NIDV), kde je  

překlad do cizího jazyka bezplatné. 

• Farní charita ČL má bezplatnou linku pro krátký překlad/tlumočení – tel.č. je zveřejněné na 

jejich webových stránkách 

• O překladatele je možné požádat i další organizace CPIC, CIC, ale je třeba sjednat čas předem. 

Diskuze: 

a) Při podezření na autismus – nutné vysvětlit rodičům potřebu odeslání do SPC, s největší 

pravděpodobností je potřeba tlumočníka 

b) Od kolika cizinců ve třídě (1.) lze žádat o asistenta pedagoga? Počet není limitující, může 

škola žádat i od 1, avšak ze strany PPP náslechy ve třídě a posouzení, jak třída pracuje, jak je 

pedagogicky zajištěná a jaké jsou kapacity školy 

c) Logopedický nácvik – doporučujeme ve školách např. kroužek logopedické prevence, nebo 

jakkoli nazvat např. „Slovní hrátky a hádanky“ 

d) Doporučení k výuce ČJ jako druhého cizího jazyka – může být v rámci školy vyučováno 

asistentem pedagoga pod supervizí učitele (obdobně jako pedagogické intervence). Lze 

nastavit 3 hodiny týdně ve 3. PO. 


