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Dodatek ŠVP-ZV70/2018 „Rodinná škola“ 

Č. j. D-ŠVP/ 93/Jan/2021/A5 

Jazyková příprava v základním vzdělávání 

Žáci cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu 

k začlenění do základního vzdělávání. Tato příprava jim bude poskytována v určené základní 

škole, kterou je pro naši školu ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou. 

Ředitel kmenové školy informuje rodiče žáka do jednoho týdne od přijetí žáka o možnosti 

jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Žák má na tuto přípravu nárok, ale není 

povinen se jí účastnit. 

Zákonný zástupce musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat a ředitel určené 

školy je povinen žádosti do 30 dnů vyhovět a přípravu začít poskytovat. 

 Žák se v určené škole účastní této přípravy prezenční nebo distanční formou, pokud se 

prezenční výuky z nějakých důvodů nemůže účastnit. Způsob účasti na přípravě bude předem 

dohodnut a písemně potvrzen. Rozsah jazykové přípravy je 100-200 hodin po dobu deseti 

měsíců. 

Žákům cizincům jsou v kmenové škole současně poskytována podpůrná opatření 1. stupně 

stejně jako žákům se SVP. Jazyková odlišnost bude zohledněna ve všech předmětech a bude  

v nich upraveno i hodnocení žáka 

Hodnocení jazykové přípravy je vždy individuální, podle pokroků každého žáka. Žák nebude 

z jazykové přípravy hodnocen na vysvědčení. Pokroky, které udělá, mohou být zohledněny 

v klasifikaci z Českého jazyka a literatury.  

 Pokud se žák účastní jazykové přípravy, je uvolněn z vyučování, pokud probíhá příprava 

pravidelně místo daného předmětu,  může být uvolněn i z celého předmětu a na vysvědčení 

není z tohoto předmětu klasifikován. 

Kmenová škola spolupracuje s určenou školou, výstupy z přípravy dostane kmenová škola 

v podobě doporučení, na co se dále v jazykové přípravě zaměřit. 

• pomůcky, učebnice apod. zajišťuje kmenová škola, žádné finance navíc, děti si nosí pomůcky 

z kmenové školy do školy určené 

• dohled nad cestou dítěte z kmenové školy do určené školy zajišťují rodiče 

• dítě se nehodnotí, ale v portfoliu žáka by měl být záznam o absolvování  

jazykové přípravy 

• je-li dítě pro jazykovou přípravu uvolněno z jiných předmětů, nemusí z nich  

být hodnoceno a nemusí opakovat ročník (případně může být hodnoceno jen z  

části) 
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