
                

           

 Dodatek č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu MŠ  

                                  pro školní rok 2021/22 

 

10. Podmínky a jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

- Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

-  Ředitel Základní a Mateřské školy Emy Destinnové zřídí skupinu 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, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do 

dvou nebo více bloků v průběhu týdne. 

- Ředitel Základní a Mateřské školy Emy Destinnové 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.  

- Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní 

vzdělávání.    

2. Účinnost a platnost Dodatku č.2 Školního vzdělávacího plánu MŠ 

Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího plánu MŠ nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je 

účinný od 1. 9. 2021.  

 

3. Změny, dodatky Školního vzdělávacího plánu MŠ 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního vzdělávacího plánu MŠ mohou být provedeny 

pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci 

mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. 

. Seznámení se Školním vzdělávacím plánem MŠ a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné 

zástupce dětí) a zaměstnance školy.  

·Zaměstnavatel zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního vzdělávacího plánu.  

· Mateřská škola zajistí seznámení dětí se Školním vzdělávacím plánem MŠ. 



· Mateřská zajistí seznámení zákonných zástupců dětí se Školním vzdělávacím plánem MŠ a  výtisk 

Školního vzdělávacího plánu zveřejní na internetových stránkách školy a v šatnách tříd mateřské 

školy. 

 

V Praze, dne 1. 9. 2021                                                  Mgr. Ota Bažant,  

                                                                             ředitel ZŠ a MŠ Emy Destinnové  

 


