
 MLUVENÍ, POROZUMĚNÍ, INTERAKCE  

A1 Nerozumí, nereaguje na základní otázky 0 

A1 Rozumí základním otázkám, které se týkají jeho osoby  a rodiny  a skutečností, které se 

ho dotýkají a jednoduše verbálně reaguje (používá 1-2 slova) 

1 

A1 Rozumí zadání, dokáže vyjmenovat dny v týdnu, orientuje se v čase – dnes, včera, zítra 1 

A2 Rozumí otázkám týkajících se rozvrhu, pokud učitel mluví pomalu a přizpůsobuje tempo 

řeči, reaguje na ně jednoslovně, jednoduchou větou  (hovoří srozumitelně, může hovořit 

gramaticky nesprávně) 

2 

A3 Rozumí zadání, dokáže popsat obrázek několika jednoduchými větami, pokud mu 

partner v komunikaci pomáhá doplňujícími otázkami,  hovoří srozumitelně, může hovořit 

gramaticky nesprávně 

2 

 Abeceda, číslice, barvy  

 Nezná abecedu nebo  číslice nebo barvy 0 

 Zná bezpečně abecedu, číslice, barvy 1 

 ČTENÍ S POROZUMNĚNÍM  

B1 Nečte 0 

B2 Dokáže spojit  většinu slov s obrázky 1 

B3 Dokáže správně vyplnit většinu tabulku na základě textu, drobné odchylky v písemném 

projevu se tolerují 

2 

 PSANÍ     

C1 Nepíše 0 

C1 Dokáže napsat většinu slov pod obrázek, písemný projev může vykazovat chybovost, ale 

slova musí být srozumitelná 

1 

C1 Dokáže vyplnit dotazník (psaní může vykazovat chybovost, ale slova musí být 

srozumitelná) 

1 

C2 Dokáže napsat text skládající se z několika jednoduchých vět. Písemný projev může 

vykazovat chybovost, ale musí být srozumitelný. 

2 

 

 

 



DOPORUČENÍ: 

Žáci 1.- 2. ročníku  

 při znalosti 0 doporučeno 3 hodiny týdně češtiny jako druhého jazyka souběžně s výukou 

v běžné třídě (jazyková výuka probíhá podle kurikula češtiny jako druhého jazyka úroveň 1) 

 stačí znalost na úrovni 1 pro zařazení do běžné třídy bez další podpory 

 

Žáci 3. -9. ročníku  

 při znalosti na úrovni 0 doporučeno 200 hodin češtiny jako druhého jazyka před  zařazením 

do běžné třídy (jazyková výuka probíhá podle kurikula češtiny jako druhého jazyka úroveň 1), 

následně 200 hodin souběžně s výukou některých předmětů v běžné třídě (jazyková výuka 

probíhá podle kurikula češtiny jako druhého jazyka úroveň 2) 

 při znalosti na úrovni 1 doporučeno 200 hodin souběžně s výukou některých předmětů  

v běžné třídě (jazyková výuka probíhá podle kurikula češtiny jako druhého jazyka úroveň 2) 

 při znalosti na úrovni 2 je třeba ověřit porozumění textu z učebnice naukového předmětu 

(v případě nedostatečné znalosti akademického jazyka, doporučeny 3 hodiny týdně češtiny 

jako druhého jazyka uzpůsobené konkrétním jazykovým požadavkům žáka)  

 

 


