Informace pro rodiče žáků s nárokem na jazykovou podporu dle § 20 školského
zákona, který se bude vzdělávat v jiné než kmenové škole
Žák cizinec, který nově vstupuje v ČR do základního vzdělávání nebo který plní povinnou školní
docházku ve škole na území České republiky nejvýše 24 měsíců, má nárok na bezplatnou přípravu k
začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků
cizinců (dále jen „jazyková příprava“).
V každém regionu je krajským úřadem určena minimálně jedna škola, která poskytuje jazykovou
přípravu prezenčně (osobním způsobem) nebo distančním způsobem (na dálku).
Seznam krajem určených škol je možno nalézt na webové adrese:…………………………..
(seznam obsahuje také informaci, které školy poskytují jazykovou přípravu distančně (na dálku).
Pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu musí zákonný zástupce vyplnit žádost o zařazení žáka
do této skupiny.
Tiskopis žádosti:
•
•

obdrží ve škole:…………………………………………………………………………………………
nebo nalezne na adrese:……………………………………………………………………………

Součástí žádosti je sdělení, zda se žák bude účastnit jazykové přípravy prezenčně (osobně), nebo
distančním způsobem (na dálku).
Pokud se žák bude účastnit jazykové přípravy v určené škole prezenčně, za jeho dopravu do této školy
odpovídá zákonný zástupce.
Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin. U každého žáka určí rozsah podpory (kolik hodin českého
jazyka absolvuje) ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy (určené školy) podle
vstupního ověření znalostí (testem) – pokud škola ověřuje jazykovou úroveň jiným způsobem, je možno
text smazat.
Ředitel určené školy zařadí žáka do skupiny pro jazykovou přípravu, a to nejpozději do 30 dnů od podání
žádosti.
Jazyková příprava probíhá v době vyučování. Žák je z vyučování, které se překrývá s jazykovou
přípravou automaticky uvolněn.
Pokud bude žák absolvovat jazykovou přípravu distančně (na dálku), kmenová škola (v níž žák plní
povinnou školní docházku) mu zajistí ve škole přístup k informačním technologiím pro účast na
distanční jazykové přípravě a dohled.
Kmenová škola, ve které žák plní povinnou školní docházku, a určená škola vzájemně spolupracují a
poskytují si informace o žákovi, o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáka.
__________________________________________________________________________________
Aby bylo možné zařadit Vaše dítě do skupiny pro jazykovou přípravu, musí absolvovat vstupní ověření
znalosti českého jazyka, které proběhne ve škole na adrese:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dne:…………………….., v ……………………………………………hodin.

Prosíme, abyste se s ……………………………………………..............(jméno žákyně/žáka) dostavili do výše
uvedené školy.
Na základě vstupního ověření znalosti českého jazyka bude určen nárok na počet hodin výuky českého
jazyka a proběhne zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu.
Rozvrh jazykové přípravy a její realizace bude dohodnuta mezi zákonným zástupcem, kmenovou školou
a určenou školou, ve které bude jazyková příprava probíhat.
V případě nejasností se prosím obraťte na:
…………………………………………………………………………………………..
kontakt - tel. email, popř. konzultační hodiny)

(zde uvést jméno pověřené osoby,

