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ODLIŠNÝ MATEŘSKÝ JAZYK
1. Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí
s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní
zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Formulář najdete zde
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2. Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky
k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i
s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je
s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a
hry.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa. Svůj domov tu tak našli
například Vietnamci, Rusové, Ukrajinci nebo Syřané, s jejichž dětmi se můžete setkávat i při výuce.
Stále tu ale panuje mnoho stereotypů, předsudků a nejasností, o kterých je s žáky potřeba hovořit.
S rozvíjením tolerance k jinakosti a kulturní odlišnosti mohou ve třídách pomoci například speciální
aktivity či hry.
Česká republika už zdaleka není národnostně homogenním státem bez cizinců, jako bývalo
socialistické Československo. K velkým multikulturním zemím typu Německa nebo Francie máme
sice ještě daleko, s občany jiných národností se ale již běžně setkáváme. Chodíme nakupovat do
vietnamských večerek, necháváme se ošetřovat od syrských lékařů nebo zubařů, na stavbách jsou
k vidění Ukrajinci a ve velkých tuzemských městech běžně žijí Rusové. Část médií sice v souvislosti s
uprchlickou krizí zdůrazňovala rizika plynoucí z odlišných kultur [1], většina cizinců je nicméně
v Česku dobře integrovaná.
Možná i vy tak máte ve své třídě nějakého Ukrajince, Rusa, Vietnamce, Číňana nebo Syřana. A pokud
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ne, můžete se s žákem odlišné národnosti v budoucnosti určitě setkat. Je tedy dobré se na výuku
cizinců připravit a snažit se vyvarovat stereotypů. Ty nám sice někdy pomáhají zorientovat se
v současném světě, na druhou stranu mohou přílišně zjednodušovat realitu. [2]

Interkulturní výchovou k větší toleranci
Tuto problematiku řeší koncept interkulturního vzdělávání, jehož významnou součástí je výchova
k toleranci, demokracii a lidským právům. Čerpá často z transkulturního přístupu a zážitkové
pedagogiky, při níž skupina dochází skrze společný zážitek ze hry k předem stanoveným
pedagogickým cílům. [2] Transkulturní přístup si více všímá kulturních hranic jednotlivců a snaží se
vyvarovat škatulkování neboli stereotypizace. V dnešní době je interkulturní výchova průřezové
téma, na které se dá narazit v kterémkoliv předmětu – nemusí jít zrovna o občanskou výchovu nebo
ZSV.
Podívejme se tedy podrobněji na postupy a interaktivní hry, v rámci kterých si žáci osvojí vstřícný
přístup k sociokulturním odlišnostem a naučí se lépe porozumět multikulturně pluralitní společnosti.
Aktivity, na které se níže v článku odkazuje, jsou určeny pro 1. až 3. ročník středních škol.

Interkulturní vzdělávání si klade za cíl:
Posilovat u žáků sebereflexi – umět přemýšlet nad tím, z jakých mediálních, informačních
zdrojů čerpáme, když si vytváříme názor na určitou menšinu nebo společenský problém.
Rozvíjet u žáků respekt k jiným kulturám – žádná kultura není lepší nebo horší, je prostě jen
jiná. Je ale velmi obtížné vystoupit ze své kultury a nahlédnout na tu druhou objektivně bez
jakéhokoliv předsudku.
Rozvíjet u žáků aktivní zájem o jejich okolí, aby si všímali, jakými problémy společnost trpí –
chybějící bydlení, exekuce, nízké platy, sociální nerovnosti atd.
Podporovat u žáků komunikační a sociální dovednosti tak, aby dokázali efektivně řešit různé
situace v kolektivu i mimo něj, být otevřenější vůči druhým a formulovat své názory.
Rozvíjet u žáků schopnost kritického myšlení a posuzování reality, s důrazem na porozumění
informacím. [2]

Diskuse o předsudcích i stereotypech
„Je jednodušší rozbít atom než se zbavit předsudku.“ A. Einstein
Stereotyp je navyklý způsob uvažování, který zjednodušuje realitu a přiřazuje všem členům skupiny
jednotnou charakteristiku bez ohledu na jejich individuální vlastnosti. Často je převzatý z médií nebo
z rodiny a neodkazuje na osobní zkušenost. [2]
Pojmy předsudek a stereotyp se významově mohou zdánlivě překrývat, nejsou ale zcela totožné.
Stereotyp může být i pozitivní: Například víra, že Němci jsou puntičkáři a všude jsou včas.
Předsudek v sobě naopak nese pouze záporné hodnocení nebo odsouzení, příkladem může být
tvrzení, že „Němci mají autoritářské sklony“. Předsudky v sobě z povahy své negativity skrývají větší
riziko, protože mohou zakládat diskriminační jednání vůči různým skupinám osob. [3]
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Pokud se v hodině chcete zaměřit na problematiku stereotypního vnímání světa, je dobré s žáky před
samotnými aktivitami probrat klíčové pojmy. Na úvod se jich zeptejte, zda sami nějakým předsudkem
trpí a proč. Případně se podělte o své vlastní – každý nějaký malý předsudek má. Často se pojí třeba
s určitými profesemi, někdo má předsudky vůči doktorům, sportovcům, IT specialistům. Můžete
zmínit i různé předsudky vůči studentům či učitelům. Nechte žáky, ať zkusí přijít s vlastní definicí
tohoto pojmu. Podobně můžete postupovat u slova „stereotyp“.

Haló efekt
Aktivita: Jiný, divný, originální, normální
U stereotypního vnímání někdy vsadíme na první dojem, tzv. haló efekt, který může být zavádějící.
V příloze tak najdete „Aktivitu 1“ s názvem „Jiný, divný, originální, normální“. [2] Cílem této aktivity
je dojít k pochopení, že první dojem, který si vytváříme o člověku během několika vteřin, může být
velice zkreslující.
V návodu k aktivitě se objevuje slovo „školitel“, kterým autoři metodiky myslí externího školitele.
Veškeré aktivity z projektu „Stereotýpek v nás“, které jsou uvedené v tomto článku, jsou ale volně
dostupné na webových stránkách i pro učitele.
Instrukce zmiňují také postavu asistenta-cizince, který bude na hodině hostem a snáze pomůže
žákům uvědomit si jejich předsudky. Jeho přítomnost ale není nutná a aktivitu může realizovat s žáky
i pouze sám učitel.

Co je to multikulturalita?
Slovo multikulturní se stalo v poslední době velice nadužívaným, obvykle se tak s pejorativním
nádechem označují některé evropské země, které mají hodně cizinců. Kritici se tím snaží vyjádřit
svůj názor, že podle nich dané státy přecenily vlastní síly v přijímání migrantů. Takovéto vnímání ale
může být značně zjednodušující. Na začátku hodiny byste tedy měli věnovat čas ujasnění pojmů, jako
je kultura, multikulturní, popřípadě antropologie.
Multikulturní znamená například podporující kulturní rozmanitost a různorodost kultur. Spojení
multikulturní společnost popisuje společnost, ve které žijí společně zástupci různých kultur, a tyto
různé kultury jsou vzájemně akceptovány. [2]
Můžete žáky také seznámit s neziskovými organizacemi, které se multikulturalitou přednostně
zabývají. Například Multikulturní centrum, INEX-SDA (sdružení dobrovolných aktivit, které nabízí
dobrovolnické programy po celém světě) nebo AFS. Tyto tři organizace se také podílely na
zpracování metodiky s názvem „Stereotýpek v nás“, ze které prezentujeme jednotlivé aktivity pro
multikulturní výchovu.
Poznávání jinakosti obohacuje a zabraňuje předsudkům a z nich plynoucí xenofobii a rasismu.
Například zmiňovaná organizace AFS tak nabízí pro středoškoláky mezikulturní studijní programy po
celém světě a k nim i stipendia. Ta jsou soutěžní a žák je může získat po absolvování mezikulturního
testu a pohovoru. Stipendia jsou většinou vypisována na trimestrální (tříměsíční) programy, třeba do
Argentiny, Francie nebo Švýcarska. Více informací o stipendiích naleznete zde.
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Zkušenosti s odlišnými kulturami
Aktivita: Kulturní bingo
Jaké zkušenosti už s odlišnými kulturami mají, si žáci mohou ověřit na aktivitě „Kulturní bingo“ (jako
„Aktivitu 2“ ji naleznete v příloze). [2] Její předností je mimo jiné krátká časová dotace.
Aktivita Společnost a my
Další aktivita, která podporuje multikulturalitu nebo toleranci k jinakosti, se jmenuje „Společnost a
my“ (jako „Aktivitu 3“ ji naleznete v příloze). [2] Poukazuje na to, že každý máme občas tendence
rozdělovat společnost na „my“ a „oni“ a upozorňovat na rozdíly mezi skupinami.
Nemusí se jednat zrovna o cizince, můžeme se s tím setkat i na příkladu různých subkultur žijících
v Česku – subkultury techna, členů politické strany, tělesně postižených a podobně. Některé
subkultury mohou být dokonce na pohled neviditelné – například ty spojené s církví, nebo naopak na
první pohled zjevné, jako jsou etnické subkultury. Obecně platí, že čím je nám nějaká subkultura
bližší, tím více informací o ní máme a tím kladněji ji také hodnotíme. Naopak čím méně informací
máme k dispozici, tím se nám zdá nebezpečnější. [4]

Manipulující média
Média často v honbě za popularitou nadsazují titulky, přehánějí o událostech nebo vytrhnou
z kontextu jednu větu, která může mít úplně opačné vyznění, než je celkové poselství zprávy.
Na úvod výuky tak můžete s žáky diskutovat o zpravodajství. Jaké zdroje novináři využívají při
vyhledávání informací? Proč jsou veřejnoprávní média zpravidla objektivnější než soukromé stanice?
Záleží na tom, kdo médium vlastní? Žáky je vhodné i upozornit na fakt, že v Česku existuje mnoho
dezinformačních a manipulativních webů.
Aktivita: Kde se stereotýpek vzal?
Při následující hře „Kde se stereotýpek vzal?“ (jako „Aktivitu 4“ ji naleznete v příloze) si pak mohou
sami žáci ověřit, jakým způsobem média dovedou zkreslovat události. Například tím, že některé
skutečnosti zvýrazní, uvedou do popředí, nebo naopak jiná fakta zůstanou čtenáři skryta. Základem
aktivity je práce se zprávami, jejichž mediální pokrytí zdůrazňuje u pachatele etnicitu, jeho etnický
původ. Žáci se pak zamýšlí nad otázkou, jaký pocit to v nich jako příjemcích zprávy vyvolává. Vyznění
článku často bývá negativní, a manipuluje tak s naším postojem směrem k cizincům. [2]
Aktivita: Média
Žáci mohou také v rámci domácího úkolu „Média“ („Aktivita 5“ v příloze) vyhledat nějakou zprávu o
cizincích, národnostní nebo etnické menšině, která v Česku žije. Následně mohou v textu zkoumat,
zda je tam etnicita cizinců zmiňována a jestli článek považují za objektivní nebo manipulativní. [2]

Méně konfliktů a více tolerance
Interkulturní vzdělávání má dnes stěžejní roli pro porozumění globálnímu světu, lidem z odlišných
kultur i cizincům, kteří žijí přímo vedle nás, ale mnohdy o nich moc nevíme. Objevování a hledání
informací o těch „druhých“ může být dobrodružstvím nejen pro třídu, ale i pro vás jako učitele. Navíc
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téma interkulturního poznávání pozitivně ovlivňuje přístup žáků k jinakosti, pomáhá jim
bezkonfliktně zvládat některé životní situace a přispívá k jejich toleranci.

Ke stažení:
Příloha 1: Aktivita: Jiný, divný originální, normální
Příloha 2: Aktivita: Kulturní bingo
Příloha 3: Aktivita: Společnost a my
Příloha 4: Aktivita: Kde se stereotýpek vzal?
Příloha 5: Aktivita: Média

Zdroje:
[1] Fojtů, M., (2015). Televize nepokrývají uprchlickou krizi vyváženě. [online]. [cit. 12. 12. 2019].
Dostupné z WWW:
https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/6936-televize-nepokryvaji-uprchlickou-krizi-vyvazene
[2] Krejsová, H., Rejšková, T. (nedatováno). Interkulturní seminář. Stereotýpek v nás. [online]. [cit.
12. 12. 2019]. Dostupné z WWW: http://stereotypek.mkc.cz/ckfinder/userfiles/files/IKS_final.pdf
[3] Buryánek, J. et al. Interkulturní vzdělávání II. (2005). Doplněk k publikaci interkulturního
vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Projekt Varianty. Člověk v tísni, O.P.S.
[4] Buryánek, J. et al. Interkulturní vzdělávání. Příručka nejen pro středoškolské pedagogy. (2002).
Projekt Varianty. Člověk v tísni, O.P.S. Lidové noviny.
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3. Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a
výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší
laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Formulář najdete zde
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4. Plán pedagogické podpory – neznalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí
s neznalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací, rozšiřováním slovní zásoby a s
matematikou. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Formulář najdete zde
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5. Panenky s osobností učí děti pojmenovávat své pocity a
reagovat na předsudky
Práce s panenkou Persona Doll učí děti i dospělé pracovat s předsudky. Dětem pomáhá mluvit o sobě
nebo se bránit a pedagogům ukazuje, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Ilustrační foto | FOTO: Člověk v tísni, o.p.s.
Chcete podpořit děti v jejich emočních a sociálních dovednostech? Máte ve třídě děti, které
by potřebovaly podpořit nebo posílit kvůli své odlišnosti? Setkáváte se s dětmi, které
naopak nemají žádné zkušenosti s lidskou rozmanitostí? Metodu Persona Dolls v České
republice od roku 2012 nabízí vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.
Původně byla metoda vyvinuta v USA v 80. letech 20. století, ale používá se nejen tam.
Pomáhá také v Jihoafrické republice a řadě dalších zemí v Evropě i jinde ve světě. Jejím
hlavní cílem je posilovat děti, vytvářet bezpečné prostředí a působit proti diskriminaci.
Práce s panenkou Persona Doll učí děti i dospělé neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“
v situacích, kdy se děti navzájem zraňují předsudky. Dětem pomáhá mluvit o sobě nebo se bránit,
když se jim někdo posmívá například kvůli tělesnému handicapu, snědé barvě pleti nebo kvůli tomu,
že neumí dobře česky. Pedagogům ukazuje, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují
pomocí věcně správných informací.
Metoda Persona Dolls (Panenky s osobností) je vhodná pro děti od 3 do 9 let ve školkách, školách i
v rámci zájmového a neformálního vzdělávání a podporuje naplňování průřezových témat a
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kompetencí rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj
životní příběh. Vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj
Do třídy mateřské školy přichází paní učitelka Hana Štěpánová s panenkou Vandou. Je dopoledne,
děti už jsou po svačince a sedí netradičně na židličkách, a ne na zemi v kruhu jako při jiných
aktivitách. Trochu se pošťuchují a chichotají se, ale je vidět, že se na následující minuty těší. Vandu
znají, byla za nimi už dvakrát, dnes přichází potřetí. Hana si sedne mezi děti na připravenou židličku
a panenku Vandu drží v náručí.
„Dnes za vámi přišla Vanda na návštěvu. Pamatujete si, o čem si s vámi povídala minule?“ „Že si
hrajeme,“ reaguje Tomášek. „Ano, o tom, co rádi děláte. A dneska by si s vámi ráda popovídala o
tom, co rádi jíte. Vanda má nejraději špagety s kečupem, úplně nejlepší jsou ty dlouhé špagety a
sladký kečup. Co máte nejraději vy?“ opakuje učitelka nahlas to, co jí Vanda šeptá do ucha. Děti
postupně říkají, co kdo rád jí. Hana Štěpánová si znovu bere slovo a na příkladu oblíbeného jídla
vnáší do příběhu aspekt chudoby, který chce s dětmi dnes otevřít. „Jednou byla Vanda u své
kamarádky Žanety a měly k večeři špagety, které měly jinou barvu, byly oranžové a zelené – takové
ještě nikdy neviděla – a byl tam i sýr. Když jedly večeři, tak se hodně nasmály, protože se sýr
legračně natahoval. Vanda doma říkala mamince, jakou měly s Žanetou večeři, a ptala se, jestli si
taky koupí ty barevné špagety, a hlavně ten sýr. Maminka Vandě řekla, že tyhle potraviny jsou dražší
než ty, které kupují oni. Řekla jí, že mají méně peněz než rodina Žanety a musí se dívat, kolik co
stojí. Už jste si někdy nemohli koupit, co jste chtěli?“ Ptá se následně dětí. „Nanuka, čokoládku,
hračku…“ reagují děti. „A když jste si někdy něco nemohli koupit a Vanda nemohla ty špagety, které
chtěla – jak se ona cítila nebo jak byste se cítily vy?“ Společně s dětmi pak řeší, jaké to je, když se cítí
smutně nebo zklamaně, a co by jim pomohlo, aby se cítily lépe. Postupně se do diskuse zapojují i
samotné děti, které jsou jinak tiché a příliš nekomunikují. Zhruba po dvaceti minutách se děti s
Vandou loučí, některé ji i pusinkují a objímají.

O Vandě – panence s osobností
Vandě Bajerové je šest let. Má světlou pleť, modré oči a dlouhé černé vlasy. Žije s maminkou, dvěma
staršími bratry a mladší sestrou v dvoupokojovém bytě na okraji Kopřivnice. Všichni čtyři si spolu
rádi hrají, často si staví bunkry z židlí a deky, hrají venku na schovávanou a vybíjenou. V jejich domě
bydlí mnoho dětí, se kterými tráví společně hodně času. Vandina nejlepší kamarádka se jmenuje
Žaneta. Chodí spolu do stejné školky a bydlí ve stejné ulici. Hodně se navštěvují. Vanda má moc ráda
zvířata, nejvíce psy. Ráda tancuje a hraje fotbal. Doma mají Bajerovi velkou zásobu těstovin, které
často vaří. Děti je nejraději jí s kečupem. Také mají doma spoustu obchodních letáků, které její
maminka dává do proutěného koše pod stůl, a když jde na nákup, vždycky si je všechny prohlédne a
vypíše si na papír, co nakoupí. Někdy jde i do tří obchodů a koupí levnější potraviny.
Příběh Vandy si Hana Štěpánová zvolila záměrně. Ve třídě má dvě děti, jejichž rodiny mají málo
peněz, a někdy je to vidět. „Ostatní děti na to upozorní a člověk neví, jak na to přesně reagovat. Tito
dva nemají třeba na výlety nebo na oblečení. Chtěla jsem je posílit. Nestávalo se, že by se jim někdo
posmíval, děti se ale občas ptaly, proč ten či onen nemá pláštěnku nebo s námi nejede do zoo. Barvu
pleti děti řeší docela často, o té děti i samy vědí. Chudoba už tolik vidět není.“ [1]
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Přehrát video

1. V jakých situacích se vám může tato
metoda hodit?
Práce s panenkou je vhodná pro všechny třídní a jiné kolektivy. Všechny děti se setkávají nebo budou
setkávat s různými rozdíly mezi lidmi. Může to být třeba země původu, mateřský jazyk, vada sluchu
nebo zraku nebo komplikované rodinné zázemí (sociálně slabá rodina, rozvádějící se rodiče apod.).
Sami si vytvořte panenku s příběhem, která bude blízká dětem ve skupině, a která přináší do
kolektivu témata, jež chcete řešit. Panenky ukazují, že každý má svůj osobní příběh, který si zaslouží
respekt a pochopení. Cílem je předejít vyčleňování některých dětí z kolektivu a podporovat u dětí
schopnost uvědomit si svou hodnotu a také hodnotu ostatních. Učí děti soucitu a zároveň postavit se
za sebe i za druhého ve chvílích, kdy se vůči nim někdo chová nefér.

2. Jak často panenka k dětem přichází?
Návštěvu panenky mezi dětmi stanovte na 10–20 minut podle věku dětí ve skupině. Práce
s panenkou je velmi flexibilní, vyberte si, jestli panenky přijdou jednou za 14 dní nebo jednou za
měsíc.
Mějte s kolegy každý právě jednu svou panenku, pomocí které povyprávíte příběhy, které budou
v interakci s dětmi naplňovat tyto cíle [2]:
posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity a vztahových skupin
umožnit dětem zažívat rozmanitost
podnítit kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci
podpořit děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci

3. Jakým způsobem vytvoříte příběhy
panenek? Jsou nějaká pravidla, která byste
měli znát?
Panenky Persona Dolls si pro svou konkrétní skupinu dětí vytvoříte na vzdělávacím kurzu pod
vedením zkušených pedagožek a lektorek.
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Základním elementem práce s panenkou je vyprávění příběhů. Panenky nejprve sdílí s dětmi svůj
životní příběh a zážitky a zvou ostatní děti ke sdílení. Podporují obecné vyjadřování dětí, ale i
sebevyjádření a popis emocí.
Pravidlem při práci s panenkou je, že se její příběh, osobnost ani skupinové znaky nesmí rovnat
žádnému konkrétnímu dítěti ve skupině, aby nebylo vystaveno srovnávání s příběhem panenky. Ten
se věnuje situacím všedního dne, zálibám dětí, jejich oblíbeným činnostem, tak aby je děti mohly
sdílet. Aby se naučily vyjadřovat svou osobnost a svoje pocity. Panenky Persona Dolls navíc s dětmi
sdílí i svoje příběhy, kdy byly vystaveny posměchu nebo nespravedlivému chování na základě
předsudků. Děti by měly prostřednictvím příběhu poznat a prožít, že mohou určité situace ovlivnit a
udělat něco pro to, aby ostatní děti nebyly odstrkovány a ostrakizovány na základě předsudků.
Příběh by je měl povzbuzovat, aby se vciťovaly do druhých a aby byly schopné se za někoho postavit.

4. Jak metoda funguje?
Děti vědí, že panenka, která je přijde navštívit, je „jenom“ panenka, se kterou hrajete hru, jako kdyby
byla živá. Příběh, který panenka sdílí, je sice vymyšlený, ale podobné příběhy ve skutečnosti zažívá
řada dětí. Metoda funguje především proto, že v předškolním, ale i v raném školním věku děti milují
hry a hodně se toho tímto způsobem učí o sobě, o světě i o druhých. Děti také raději sdílí s
„vrstevníky“ než s dospělými. Panenka s nimi skrze učitele mluví jako rovná s rovným, reaguje
empaticky, nesoudí, nehodnotí, učí děti pojmenovat, co cítí, a lépe porozumět emocím ostatních.
Panenka často rozpovídá i děti, které se jinak kolektivu spíše straní a jsou hodně uzavřené.
A právě tato její role je pro vás velkou výzvou. Při kurzu, kde si práci s panenkou osvojíte, se musíte
naučit, jak během návštěvy autenticky zahrát roli zvídavého kamaráda, který děti nehodnotí, ale
naopak podporuje a trpělivě jim vysvětluje svůj příběh.

5. Co získají děti?
rozvíjí vzájemnou empatii a solidaritu
naučí se pojmenovat své pocity a vyjádřit své myšlenky
posílí vlastní sebeúctu a sebepojetí
zlepší schopnost vést dialog, být zodpovědné a jednat v duchu fair play
Příklad: Vliv na děti očima rodičů:
„Rodiče často uvádějí, že byla metoda pro jejich děti přínosná, protože náhle vidí, že se změnil jejich
styl komunikace, že si například všímají toho, když někdo někomu ubližuje, a že na to reagují. Vidí,
že se zlepšily vztahy dítěte se sourozenci a kamarády. Děti také zjišťují, že jsou schopny se o někoho
postarat a nést za sebe zodpovědnost,“ popisuje pozitivní změny, kterých si rodiče v chování svých
dětí díky návštěvám panenky s osobností všímají, paní učitelka Hana Nečasová z MŠ Kárníkova,
která s touto metodou pravidelně pracuje.
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6. Jak informovat a zapojit rodiče?
Mateřské i základní školy, které s panenkami pracují, informují rodiče často osobně. Informace o
návštěvě panenky-kamarádky visí i na nástěnkách nebo na webových a facebookových stránkách
škol.
Rodičům vadí práce s panenkami podle dosavadních zkušeností jen výjimečně. Důležité je, abyste
uměli principy, které ve škole platí, dobře vysvětlit. Díky Persona Dolls například výrazně vylepšíte
klima třídy nebo dětské skupiny, zlepšíte vztahy mezi dětmi a tím vytvoříte bezpečné prostředí, kde
se všichni cítí dobře. V takových podmínkách se děti lépe a raději učí.
Schopnost mluvit o svých pocitech a potřebách, nebát se vyjádřit svou zranitelnost a dokázat se vcítit
do druhého a také se ho zastat, když je potřeba, to všechno jsou důležité schopnosti a dovednosti
rozvíjející emoční a sociální inteligenci.

TIP:
Školy nebo školky, které s metodou pracují, mohou dát také rodičům na výběr, jestli chtějí, aby se
jejich dítě programu zúčastnilo. Ve školním vzdělávacím programu může jít o aktivitu navíc, která je
dobrovolná.

Závěr:
Pokud se chcete dostat dětem blíž a zároveň je posílit, máte rádi práci s příběhy i jejich dramatizaci,
pak pro vás může být tato metoda vhodná.
Kde si lze metodu osvojit? Kurzy pro práci s metodou Persona Dolls nabízí v ČR pouze
organizace Člověk v tísni, která má akreditované lektory vyškolené v rámci mezinárodní
spolupráce se společností ISTA v Německu. Pokud vás zajímá práce s Persona Dolls,
kontaktujte vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni.
Metoda je otevřená všem zájemcům, kteří jsou v rámci přípravy ochotni absolvovat 72hodinový
kurz, jehož součástí je také videotrénink i sebezkušenostní aktivity, které se pojí s tématem
předsudků a nerovnosti ve společnosti.
Kurzy jsou placené, účastníci v rámci ceny získají panenku. K financování lze využít Šablony
(tzv. projekty zjednodušeného vykazování).
Zdroje:
[1] Zvoní! 03/2016, Člověk v tísni, o. p. s.
[2] Felcmanová, A.: Persona Dolls: panenky s osobností. Jak rozvíjet prosociální postoje dětí Člověk
v tísni 2015. Příručka je dostupná na webových stránkách vzdělávacího programu Varianty
organizace Člověk v tísni zde.
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6. NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským
jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení
Překlady a tlumočení, poradenství i webinář – to vše poskytuje NPI ČR na podporu dětí / žáků
s odlišným mateřským jazykem. Podívejte se na užitečné odkazy na databázi překladů, síť odborníků
a další.

Ilustrační foto | FOTO: Člověk v tísni, o.p.s.
Problematika dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem je tak mnohovrstevnatá a komplikovaná, že
zahrnuje nejen žáky samotné, ale i jejich učitele (v rámci vzdělávání v této problematice), a to včetně
sociálního kontextu celé záležitosti, jako je komunikace s rodiči, úřady apod. O pozici adaptačního
koordinátora pojednává článek Adaptační koordinátoři pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem,
v tomto textu se dotkneme možností e-learningu, e-poradenství, překladů a tlumočení, jak je
komplexně nabízí NPI ČR v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žáky cizince.

E-learning
NPI ČR má v nabídce vzdělávacích aktivit akreditovaný vzdělávací e-learningový program určený
pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří ve své praxi vzdělávají děti / žáky
s odlišným mateřským jazykem, případně je jejich pracovní náplní výuka češtiny jako druhého jazyka.
Program má sedm kapitol ve formě webinářů, přičemž každá kapitola je uzavřena krátkým
motivačním testem, nakonec i testem opakovacím. Na závěrečném semináři si účastníci prezenčně
prohlubují znalosti jednotlivých kapitol o další poznatky, podílejí se na diskusi k problematice a mají
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možnost vše konzultovat a diskutovat s lektorem. Celý vzdělávací program má 26 hodin, závěrečný
seminář je tříhodinový.

Obsah e-learningového programu je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cizinci v ČR
Osvojování jazyka u dětí
Jazyková diagnostika a hodnocení
Jazyková podpora dětí / žáků cizinců
Sociokulturní kompetence
Interkulturní vzdělávání
Legislativa

E-learningový kurz je možné objednat u metodiků vzdělávání NPI ČR na příslušném krajském
pracovišti NPI ČR. Můžete si projít nabídku vzdělávacích programů pro učitele s tematikou dětí /
žáků s odlišným mateřským jazykem. Můžete se rovněž inspirovat metodickou podporou a
užitečnými materiály a odkazy určenými přímo pro děti / žáky s odlišným mateřským jazykem.

E-PORADENSTVÍ
Přes online formulář můžete kontaktovat odborného poradce NPI ČR a do sedmi dní budete
vyrozuměni. V případě složitějších dotazů kontaktujte e-mailem přímo krajského koordinátora
podpory pedagogickým pracovníkům.

Mgr. Jana Rösslerová, krajská koordinátorka podpory pedagogickým
pracovníkům, která působí v pracovišti NPI ČR v Jihlavě, upřesňuje, kdo může
čerpat služby pro podporu dětí /žáků s odlišným mateřským jazykem a jaké
dotazy jsou nejčastěji řešeny v praxi:
Komu je určeno poradenství ohledně dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem?
Je určeno učitelům a ředitelům škol. Zeptat se mohou na cokoli ve vztahu k dětem / žákům
s odlišným mateřským jazykem. Máme tak propojenou síť všemožných odborníků, že na každou
otázku najdeme odpověď. Třeba ne okamžitě, ale najdeme. Máme také úžasné externí
spolupracovníky.
Pomoci vám také můžou dokumenty Desatero pro ředitele a Desatero pro pedagogy (ke stažení jako
Příloha 1 a 2), které vznikly ve spolupráci s META, o.p.s., a Magistrátem hl. m. Prahy. Desatero pro
ředitele škol zahrnuje dobu od nástupu nového dítěte / žáka s odlišným mateřským jazykem až po
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Druhé desatero je přímo pro pedagogy, jak pracovat

20

s dětmi / žáky s odlišným mateřským jazykem ve škole a ve třídě. Na Portálu podpory pedagogických
pracovníků vzdělávajících děti / žáky cizince si také můžete projít nejčastější otázky a odpovědi
(FAQ) k tématu.
Na co se vás učitelé a ředitelé ohledně dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem nejčastěji
ptají?

„Přijde nám do školy žák-cizinec. Neumí vůbec česky. Můžete mi nějak pomoci?“

„Slyšel jsem o nějaké podpoře NPI ČR a nám přijde nový žák-cizinec. Byli se tu ptát
rodiče. Co máme dělat? Co od nich chtít a jak nám pomůžete?“

Z jakých jazyků zajišťuje v Kraji Vysočina NPI ČR školám nejčastěji překlady a tlumočení?
Nejčastěji z ukrajinštiny a bulharštiny. Angličtinu, němčinu, ruštinu a španělštinu si, odhaduji, školy
zajišťují ze svých zdrojů.

Překlady a tlumočení
Krajský koordinátor NPI ČR je schopen podpořit děti / žáky s odlišným mateřským jazykem a
zprostředkovat školám překladatelské i tlumočnické služby zdarma ve všech krajích České republiky.
Nejpozději do pěti dnů od převzetí zakázky je vyhotovený požadovaný překlad, případně zajištěno
doprovodné nebo jiné tlumočení. Pracovníci NPI ČR jsou schopni zajistit překlad obecných, ale i
odborných textů z běžných evropských jazyků, jako i z jazyků s neevropskými znakovými systémy
(např. čínština a arabština). Dále jsou zabezpečovány tlumočnické služby, především doprovodné
tlumočení, s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, případně podle krajské
příslušnosti.

Využijte služby NPI ČR k překladům a tlumočení, pokud potřebujete:
Dorozumět se s dětmi / žáky s odlišným mateřským jazykem;
předat dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem nebo jejich zákonným zástupcům
potřebné informace o vaší škole, o procesu vzdělávání obecně;
zpřístupnit v mateřském jazyce dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem a jejich blízkým
dotazník, pokyny, formuláře nebo informace (např. o zápisu do 1. ročníku základní školy, o
možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření včetně poskytování poradenských
služeb školskými poradenskými pracovišti);
zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho
organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, školních kroužcích, školním
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výletě apod.;
zjistit, kdo konkrétně zabezpečuje překladatelské a tlumočnické služby ve vašem kraji.
V krajských centrech podpory NPI ČR je realizováno síťování poskytovatelů překladatelských a
tlumočnických služeb, svou databázi průběžně doplňují. Pokud jste sami tlumočníky nebo
překladateli, nebojte se ozvat příslušnému krajskému koordinátorovi.

Databáze překladů
Předtím, než budete žádat o překlad jakéhokoli typu dokumentu nebo formuláře vztahujícího se ke
školství, zkontrolujte, jestli už náhodou není přeložený a k dispozici na webových stránkách
Tlumočení a překlady. Právě tady totiž shromažďují pracovníci hotové překlady, které jsou ve formě
dokumentů (*.doc i *.pdf). Je možné s nimi libovolně nakládat a používat je podle potřeby.
Zastoupeny jsou tyto jazyky (zkratky jsou dle standardu ISO 639-1):
cs – čeština (originál)
ar – arabština – العربية
bg – bulharština – български език
de – němčina – Deutsch
en – angličtina – English
es – španělština – español
fr – francouzština – français
kk – kazaština – Қазақ тілі
mn – mongolština – монгол хэл
pl – polština – polski
ro – rumunština – română
ru – ruština – русский язык
sk – slovenština – slovenčina
sr – srbština – srpski jezik
uk – ukrajinština – українська мова
vi – vietnamština – Tiếng Việt
zh – čínština – 中文 (ZhongWen)

Přeložené dokumenty reflektují aktuální potřeby dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem, a to i
v kontextu doby. Například v době pandemie koronaviru byly průběžně vkládány důležité informace
ve formě formulářů (obecné informace pro rodiče, opatření MŠMT k zápisům na školní rok
2020/2021 aj.). Běžně sada dokumentů zahrnuje:
Alergeny (využití při stravování dětí / žáků cizinců)
Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna
Žádost o uvolnění z vyučování
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Pro potřeby mateřských škol:
Dohoda o převzetí dítěte
Evidenční list do MŠ
Plná moc k předávání dítěte
Potvrzení lékaře pro vstup dítěte do mateřské školy
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
Seznam potřebných věcí do mateřské školy
Schůzka pro nově přijaté děti (MŠ)
Úhrada za předškolní vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Pro potřeby základních škol:
Hodnocení cizinců při vzdělávání
Informace o školní družině
Jazyková podpora žáků s češtinou jako druhým jazykem
Klasifikace cizinců
Klasifikační řád
Organizační řád školy – školní řád
Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)

Ke zpracování osobních údajů:
Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti
Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)
Zápis do prvního ročníku

Pro potřeby středních škol:
Přestup na jinou školu

Pro potřeby pedagogicko-psychologických poraden:
Informovaný souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
Sdělení rodičům o vyšetření v PPP
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Ukázka přeložených formulářů
Jako ukázku přeloženého formuláře jsme vybrali „Informace o školní družině“ a k českému originálu
přikládáme bulharský a čínský překlad ve formátu .pdf. (Naleznete ke stažení jako Přílohu 3, 4, a 5).
Verze ve formátu .doc jsou ke stažení na stránkách Tlumočení a překlady, problémem formátu .doc
však může být chybné zobrazování specifických znaků.

Ke stažení:
Příloha 1: Desatero pro ředitele
Příloha 2: Desatero pro pedagogy
Příloha 3: Informace o školní družině – čeština
Příloha 4: Informace o školní družině – bulharština
Příloha 5: Informace o školní družině - čínština
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7. Adaptační koordinátoři pro děti/žáky s odlišným
mateřským jazykem
Když jsou ve škole děti/žáci s odlišným mateřským jazykem, nemůžete to nechat na nich. Volba
adaptačního koordinátora a krajských center podpory je skvělou pomocí, jak děti/žáky s odlišným
mateřským jazykem začlenit do českého vzdělávacího systému.

Obr. 1: Návštěva Jany Rösslerové, krajské koordinátorky pro děti/žáky s odlišným mateřským
jazykem, v Základní škole Křížová v Jihlavě
Zdroj: Archiv Jany Rösslerové

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem, pokud se do České republiky dostanou během své školní
docházky, jsou málokdy vybaveni znalostí českého jazyka natolik dobře, aby se mohli ihned bez
problémů zapojit do české školy. Nemluvě o tom, že leckdy nepocházejí ze stejného nebo podobného
kulturního prostředí, na jaké jsme zvyklí. Žáci, kteří mluví jiným slovanským jazykem, to mívají o
něco jednodušší, ale i pro ně se jedná o krok do neznáma. NPI ČR už několik let zprostředkovává
řadu služeb a jednou z nich je činnost a podpora adaptačního koordinátora.
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Krajská centra podpory
V krajských centrech podpory zabezpečují podporu pedagogickým pracovníkům pro práci
s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem krajští koordinátoři (interní pracovníci NPI ČR).
Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu
pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování
základních informací. Na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících dětí/žáky cizince
jsou i kontakty na krajské koordinátory. Najdete tam také mapu jednotlivých krajů, při poklepání na
příslušný kraj si můžete stáhnout rozcestník na partnerské organizace, na jednotlivé tlumočníky,
překladatelské služby apod. Přikládáme na ukázku jeden takový rozcestník, a to z Kraje Vysočina (ke
stažení jako Příloha 1).

Mgr. Jana Rösslerová, krajská koordinátorka podpory pedagogickým
pracovníkům, která působí na pracovišti NPI ČR v Jihlavě, upřesňuje, jakým
způsobem mohou zaměstnanci krajských pracovišť pomoci školám v oblasti
dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a s adaptačním koordinátorem:
Prostřednictvím krajských center podpory a krajských koordinátorů NPI ČR pro oblast dětí/žáků s
odlišným mateřským jazykem, působících v každém kraji České republiky, je ve spolupráci s
odborníky a partnery z různých institucí, neziskových organizací, škol a také s Ministerstvem vnitra
ČR zabezpečována cílená podpora každé konkrétní škole podle jejích individuálních potřeb. Abychom
mohli zajistit dohodu o provedení práce pro adaptačního koordinátora, je třeba, aby se ředitel školy
ozval nejpozději jeden týden před nástupem žáka.

Základní škola Křížová v Jihlavě je školou s nejvyšším počtem žáků s odlišným mateřským
jazykem v kraji Vysočina. Ve škole mají zaběhlý funkční systém podpory těchto žáků. Krajské
pracoviště NPI v Jihlavě pomáhá ve škole se zaváděním pozic adaptačních koordinátorů. Vlevo
na fotografii adaptační koordinátorka školy Leona Nováková při práci s žákyní, jejímž
mateřským jazykem je čínština.

Adaptační koordinátor pro děti/žáky s odlišným mateřským
jazykem
Tato relativně nová pracovní pozice (v tomto významu definovaná od roku 2018) poskytuje
dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem podporu při adaptaci na nové kulturní prostředí a
odlišné životní podmínky. Adaptační koordinátor je žákovi k dispozici po první čtyři týdny výuky od
jeho nástupu do školy. Pomáhá s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního
kolektivu. Je také k dispozici při překonávání tzv. kulturního šoku, eventuálně nežádoucích
stereotypů vůči dítěti/žákovi s odlišným mateřským jazykem.
Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem je
přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i
externista s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou. Výkon práce se
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odehrává pouze v příslušné škole (koordinátor tedy nedochází do rodiny ani jinam).
Během zmíněných čtyř týdnů koordinátor seznámí žáka se školními právy a povinnostmi, s třídním
kolektivem a pravidly chování v dané třídě, ale i se zažitými zvyklostmi. Vysvětlí mu rozvrh hodin,
případně princip stěhování mezi učebnami, objasní možnosti stravování zajišťované školou,
fungování školní družiny nebo školního klubu. V případě nabídky poukáže na zájmové činnosti a
kroužky.
Adaptační koordinátor je nápomocný při realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky s
odlišným mateřským jazykem, případně dalších navazujících jazykových kurzů. V domluvené míře se
podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako cizího nebo druhého jazyka v prvních čtyřech
týdnech přímo ve škole (lexikální a gramatické minimum, základní jazykové fráze, v případě potřeby
osvojování latinky).

Základní škola Křížová v Jihlavě využívá práci adaptačních
koordinátorů už několik let
V současné době Základní školu Křížová navštěvuje padesát žáků s odlišným
mateřským jazykem. Mgr. Lenka Picková, zástupkyně ředitele, popisuje
zkušenosti s pozicí adaptačního koordinátora:
Máte letité zkušenosti s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem – jaký by měl být ideální
adaptační koordinátor?
Pro funkci adaptačního koordinátora je ideální externista s pedagogickým vzděláním, který má čas,
chuť a ochotu se dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem věnovat, je časově flexibilní a dokáže
se přizpůsobit požadavkům školy i žáků. Zapojujeme ovšem i asistentky pedagogů nebo vychovatelky
školní družiny, pokud mají ve svém úvazku pro tuto činnost čas.
Ideální koordinátor má zájem o práci s dětmi, je ochoten poznat a pochopit odlišné
kulturní zvyky dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem, seznámit je se zvyky a
kulturou naší země a napomoci tak jejich začlenění do školního kolektivu a
společnosti.
Pracuje s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem intenzivně, měl by to být člověk empatický,
vzbuzující pocit důvěry a bezpečí. Není nutné, aby ovládal cizí jazyk. Naopak, pokud jej neumí, je to
pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem dle našich zkušeností lepší, protože je pak více
motivován učit se český jazyk a používat jej v běžné komunikaci s učiteli i spolužáky, a ne využívat
cizí jazyk (např. angličtinu) jako jakousi pomocnou berličku.
Měl by umět využívat různé zdroje pro výuku dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem poskytnuté
školou, NPI ČR nebo jinými organizacemi a aktivně si je vyhledat. Dobré je, zúčastní-li se školení,
která jsou věnována vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a práci adaptačního
koordinátora.
Měl by mít alespoň základní znalosti českého jazyka, které se týkají učiva 1. nebo 2. stupně základní
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školy, ale zároveň by měl umět pomáhat dětem / žákům s odlišným mateřským jazykem i v orientaci
v běžných situacích ve škole i mimo ni (orientace v budově školy, ve městě, obci). Navíc by měl mít
základní orientaci i v ostatních předmětech vyučovaných na konkrétní škole.
Měl by být schopen pracovat v týmu – spolupracovat s různými pedagogy a
konzultovat s nimi jejich požadavky na zvládnutí základní slovní zásoby u dětí/žáků s
odlišným mateřským jazykem, která je požadována pro výuku daného předmětu. Proto
je ideální, jestliže školu dobře zná, je obeznámen s jejím chodem a umí tuto
skutečnost dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem zprostředkovat.
Přínosem je i to, má-li škola určeného dalšího koordinátora z řad pedagogů, který koordinuje práci
pedagogů a adaptačního koordinátora a je schopen ještě vše propojit s rodinou žáka. Přínosnější by
bylo, aby práce adaptačního koordinátora netrvala pouze měsíc (respektive padesát hodin), nýbrž
déle. I toto se dá zvládnout, někteří koordinátoři poté pokračují v práci s dětmi / žáky s odlišným
mateřským jazykem v rámci školních kroužků, pokud jejich chod a financování umožní vedení školy.
Je velmi výhodné jak pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem, tak pro školu, když adaptační
koordinátor spolupracuje se školou dlouhodobě. Vždy je lepší, pokud stejný adaptační koordinátor
přichází na školu opakovaně, než když se jedná pokaždé o jiného člověka, který se musí s chodem
školy nejdříve sám seznámit.

Národní pedagogický institut ČR v roce 2019 vyřídil, dle sdělení Mgr. Halky Smolové Závorové,
ústřední metodičky pro vzdělávání, celkem 395 žádostí škol o zřízení funkce adaptačního
koordinátora, přičemž podpořených žáků bylo 423. Národnostní skladba adresátů zhruba
odpovídala zastoupení národností ve statistikách MŠMT v ČR.
Co se týče dalších forem podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem nebo jejich pedagogů,
NPI ČR nabízí na webu Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
celou škálu informací.
Krajská centra podpory dále nabízejí kromě jiného i vzdělávání pedagogických pracovníků, online
podporu ve formě e-learningu nebo e-poradenství. Podrobněji se o tom dočtete v článku NPI ČR
podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení.

Ke stažení:
Příloha 1: Zasíťované organizace podporující cizince v kraji Vysočina
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8. Žáci z ciziny si zaslouží podporu, říká expertka a radí, jak
na výuku
Vzdělávání žáků, kteří přicházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, bývá pro pedagogy
výzvou. Obzvláště pokud se zatím s ničím takovým nesetkali. Dnes již ale naštěstí existuje řada
organizací, metodických pokynů i příkladů dobré praxe, které mohou školy navést správným
směrem. O několika z nich promluvila v rozhovoru Jana Hartmanová, která působí jako specialistka
pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem a má mnohaleté zkušenosti se začleňováním těchto dětí
do tříd.

FOTO / Zdroj: Archiv Jany Hartmanové
Mgr. Jana Hartmanová
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Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala
učitelství matematiky a fyziky. Působila ve školství na pozicích
třídní učitelky na druhém stupni, vychovatelky ve školní
družině, po mateřské dovolené učila na prvním stupni, poté
byla zástupkyní ředitele, v letech 1996 až 2015 byla ředitelkou
Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě.
Tato škola byla jednou ze 14 pilotních základních škol v ČR
(jedinou na Vysočině) pro tvorbu Školních vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání. Dlouholetá a zkušená
lektorka, vzdělávala mj. koordinátory Školních vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání či vedoucí školské
pracovníky, ale měla i přesah do oblastí ICT a multimediální
výchovy.
Od školního roku 2015/2016 je metodičkou a specialistkou pro děti/žáky s odlišným mateřským
jazykem. Vypracovala kromě jiného řadu relevantních pracovních listů.
Působí v rámci Národního pedagogického institutu ČR jako konzultant e-poradentství Portálu
podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti / žáky-cizince.
Zdroj: Archiv Jany Hartmanové.

Kdy jste se ve své praxi začala setkávat s problematikou vzdělávání dětí/žáků s
odlišným mateřským jazykem?
To je už hodně dlouho. Bylo to kolem roku 2007, kdy k nám do školy přišly děti z Mongolska.
Důvodem byla práce jejich rodičů v průmyslové výrobě v Havlíčkově Brodě. Tím začala multikulturní
výchova v praxi. Nikdo jsme o tom, jak je vzdělávat v základní škole, neměl ani potuchy. Chyběly nám
zkušenosti s touto problematikou. Rady si nevědělo tehdy ani ministerstvo školství. Co s tím?
Nezbývalo nám nic jiného než začít s nimi jako s výukou u prvňáků. Zařazovali jsme je do ročníku o
jeden rok níže, podle věku a předchozího dosaženého vzdělání. Vymýšleli pracovní listy, používali
materiály a pomůcky jako pro děti z první třídy. Ověřili jsme si, že žáci s odlišným mateřským
jazykem jsou stejně nadaní jako jejich česky mluvící spolužáci. Zaslouží si, aby k nim pedagogičtí
pracovníci přistupovali s pochopením. Mám zkušenost, že je to o učitelích dané školy, jaký postoj
k nim budou mít. U nás byl úžasný tým učitelek na 1. stupni. Učitelé z druhého stupně se museli od
nich moc věcí naučit a odkoukat. Také jsme se často dorozumívali se zástupcem z jejich komunity,
který byl pro nás tlumočníkem a komunikoval s rodiči mongolských děti. Jinak by se to organizačně
nezvládlo.
Jako učitelka pro tyto děti byla u nás zvolena vychovatelka ze školní družiny. S výukou dětí měla
zkušenosti, protože dříve učila na 1. stupni. Později jsme navázali kontakt s Meta, o.p.s., která nám
poskytla pracovní listy, metodiky a jiné pracovní materiály. Byly i další instituce, které vypomáhaly s
doučováním dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem. Dopoledne, asi tak dvakrát v týdnu, je
vyučovala základům češtiny výše uvedená vychovatelka, seznamovala je s činností školy a jejího
blízkého okolí. Dorozumívání bylo složité, ale mongolské děti měly o všechno zvýšený zájem.
Dokonce začaly chodit i do školní družiny, starší žáci do školního klubu. Největší překážkou v naší
vzdělávací práci bylo to, co se ve škole během dne naučily, tak do druhého dne hodně zapomněly.
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Nikdo to doma s nimi neprocvičoval. Šlo to ztuha a pomalu.

Jakým potížím jste musela jako ředitelka školy v té době čelit?
Základním problémem bylo personální zajištění pro doučování dětí / žáků s odlišným mateřským
jazykem. Tehdy nebyl zavedený systém vzdělávání pomocí asistenta pedagoga jako dnes. Učitelka
byla ve třídě na všechno sama. Přípravy na hodinu byly náročné.
Legislativní rámec, jenž byl vymezen ve školském zákoně (§ 20 vymezení vzdělávání občanů EU a
občanů mimo EU s oprávněným pobytem na území České republiky) a ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., se
týkal pouze toho, jak mají být děti/žáci s odlišným mateřským jazykem hodnoceni – a to bylo všechno.
Dalším problémem byl pohled na rozdělení dětí/žáků do ročníků a tříd podle toho, z jaké země
přicházely.

Co vám pomohlo tyto komplikace zvládnout?
Jednoduše čas a poznání. Posunulo se to někam dál. Jsou tu nové zkušenosti ze škol, které tak jako
my, vzdělávaly děti/žáky s odlišným mateřským jazykem. Dnes je celá řada možností. Nová
legislativa, například upravené RVP ZV od roku 2016, školský zákon č. 82/2015 Sb., vyhláška č.
27/2016 Sb. Nebo jiné formy podpory: školení učitelů a ředitelů škol ve způsobech komunikace s
rodiči dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoj komunikace pro práci s nimi, další vzdělávání
pedagogických pracovníků dle potřeb škol a pedagogů, průběžný monitoring, tvorba a průběžné
vyhodnocování databáze podpořených dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem nebo provozování
webového portálu NPI ČR.
Po příchodu do školy je provedena diagnostika vzdělávacích a sociálních potřeb dětí/žáků s odlišným
mateřským jazykem. Pečuje o ně ve školách tým odborníků: výchovný poradce, speciální pedagog,
třídní učitel, asistent pedagoga, adaptační koordinátor aj. Školy nabízejí výuku češtiny jako druhého
jazyka, adaptační kurzy. Systematicky se buduje multikulturní prostředí. Nedílnou součástí je i
široká nabídka volnočasových aktivit. Nejdůležitější je však ochota jednotlivých učitelů se k
dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem přiblížit a pochopit je.

Jak se připravit na výuku dítěte/žáka s odlišným mateřským jazykem, které
přichází do třídy? Co byste učitelům a vedení školy doporučila?
Doporučila bych ředitelům škol a pedagogům prostudovat si s předstihem, tzn. ještě před příchodem
dítěte/žáka s odlišným mateřským jazykem, „Metodický návod a organizační pokyny pro základní
školy, jejichž pedagogičtí pracovníci nemají žádné či jen minimální zkušenosti s přijímáním,
začleňováním a vzděláváním malého počtu žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).“ Je členěný
na jednotlivé části podle toho, jak by škola měla optimálně postupovat podle závazných pokynů a
doporučení (metodický návod je ke stažení pod textem jako Příloha 1).

Kdo může učiteli při vzdělání dítěte/žáka s odlišným mateřským jazykem
pomoci?
Za posledních deset let jsme se při práci s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem hodně poučili,
zlepšili jsme koncepci péče i metody práce, ale základem stále zůstává vycházení z konkrétních
potřeb jednotlivých žáků. Uvádím jeden příklad za všechny, který velmi pomohl této problematice. Je
to Národní pedagogický institut ČR (dříve Národní institut pro další vzdělávání), který od roku 2016
provozuje síť třinácti krajských center podpory s krajskými koordinátory a externími odbornými
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spolupracovníky. Tato centra v každém kraji zajišťují podporu pedagogům vzdělávajících děti / žáky s
odlišným mateřským jazykem, a to formou telefonických i písemných konzultací, organizací
diskusních setkání či vzdělávacích programů zaměřených na danou problematiku. Národní
pedagogický institut ČR také aktualizoval web zabývající se problematikou vzdělávání dětí/žáků
cizinců.

V rámci Národního pedagogického institutu ČR spolupracujete s krajským
koordinátorem podpory pedagogickým pracovníkům v oblasti dětí/žáků s
odlišným mateřským jazykem. Jak můžete učitelům pomoci?
Jsem poradcem e-poradny NPI ČR v otázkách týkajících se vzdělávání a zařazování dětí/žáků s
odlišným mateřským jazykem do našich škol. Předávám aktuální informace pedagogům vzdělávajícím
děti/žáky s odlišným mateřským jazykem, a to buď formou konzultací, nebo lektorování. Organizuji
společně s krajským koordinátorem podpory pedagogickým pracovníkům kulaté stoly, na které
zveme ke spolupráci zřizovatele škol a školských zařízení i neziskové organizace. Mým úkolem je
také podílet se na realizaci vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Seznamuji pedagogickou veřejnost s publikováním podpůrných metodických materiálů
pro pedagogy a vedení škol, a to v rámci provozu webového Portálu podpory pedagogických
pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

S čím a jak často se na vás nejčastěji učitelé obracejí v rámci e-poradenství
ohledně dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem, jaké případy se nejvíce
řeší?
Nejvíce dotazů bývá na začátku roku, ale i v jeho průběhu. Obvykle při nástupu dítěte/žáka s
odlišným mateřským jazykem do školy. Dotazy se týkají jednak toho, co mají rodiče dodat škole za
tiskopisy, kolem pololetí a koncem roku jsou dotazy k hodnocení, tedy klasifikaci. Dále jsou dotazy na
pomoc ve výuce, návrat žáka z ciziny – například žáka, který se narodil v České republice, vyrůstal v
Anglii a nyní se přistěhoval s rodiči zpět a rodiče zanedbali jeho vzdělávání dle českého školství.
Řešíme úplnou neznalost českého jazyka nebo částečnou, řešíme sestavení individuálních
vzdělávacích plánů pro vzdělávací obor český jazyk na základě Školních vzdělávacích programů,
kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, dobu jejich nástupu do školy a úpravu
a organizaci vzdělávání, je toho celá řada.

Jak byste popsala průběh e-poradenství? Jak se k vám dotazy dostanou, v jaké
lhůtě odpovídáte, děje se tak jen e-mailem, nebo konzultujete i telefonicky?
Poradenství probíhá na základě dotazů od krajského koordinátora podpory pedagogickým
pracovníkům při Národním pedagogickém institutu ČR. Obvykle e-mailem nebo telefonicky a
odpovědi obráceně stejnou cestou, případně školy dostanou odkaz přímo na mě. V tom případě
konzultujeme telefonicky. (Příklad dotazu rodičů cizinců řešeného skrze službu e-poradenství si
můžete přečíst v panelu pod textem.)

Kde vidíte největší oblast potenciálního rozvoje v rámci péče o děti/žáky s
odlišným mateřským jazykem? Ve kterých oblastech by se pedagogové měli
nejvíce vzdělávat?
Podmínky pro vzdělávání jsou dostatečné. Pedagogové mají web, e-poradnu, pomoc vzdělávacích
institucí, spoustu materiálů, příklady dobré praxe, literaturu, pracovní listy. Konají se odborné kulaté
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stoly, diskusní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky s odlišným mateřským jazykem a
jiná setkávání.
Obvykle tuto problematiku dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem učitelé dopředu
neřeší, protože se s ní ještě dosud nesetkali. Problém nastává tehdy, když dítě/žák s
odlišným mateřským jazykem přichází k nim do školy. Co s tím a na koho se obrátit?
Řekla bych, že to souvisí s plánováním vedení škol. Je vhodné předvídat ohledně
příchodu dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem dopředu a znát/zmapovat dobře
vnější podmínky školy související s touto problematikou – situaci kolem školy,
pracovní příležitosti, rozvoj obce, města a podobně.

Které oblasti péče o děti/žáky s odlišným mateřským jazykem jsou naopak už
dobře pokryté?
Situace kolem koronaviru ukázala, že jsme dobře připraveni pomoci pedagogům při vzdělávání
dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem. Velmi rychle se zareagovalo a do mateřských a základních
škol se odesílaly materiály v jazykových mutacích o informacích týkajících se uzavření škol, zápisech
do 1. tříd a do školek, čestná prohlášení k nástupu do základních škol, odkazy na webináře ke
vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem, materiály k výuce online a jiné.

Příklad z praxe
Zodpovězení dotazu rodičů cizinců prostřednictvím služby e-poradenství
Dvě sestry ukrajinské národnosti aktuálně docházejí do mateřské školy. Jedna z dívek měla přijít
k řádnému zápisu do 1. třídy v dubnu 2019, druhá dcera je o rok mladší. Rodiče požadovali, aby
obě sestry nastoupily do 1. třídy společně, a to z toho důvodu, že jsou na sobě velmi citově
závislé.
Dotazy rodičů byly následující:
1. Platí pro cizince výjimky, např. že dítě může nastoupit do 1. třídy ještě před dovršením 6.
roku? Nebo potřebuje vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny, zda je způsobilé
nastoupit do první třídy před dovršením 6. roku?
2. Pokud škola přijme starší dceru do 1. třídy, je možné dostat podporu pro ni a učitele podporu
ohledně výuky českého jazyka?
Odpovědi:
1. Pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem neexistuje žádná výjimka. Pokud rodiče chtějí,
aby jejich druhá dcera nastoupila do 1. třídy před dovršením šesti let, tak musí projít
vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně. Na základě vyjádření poradny potom dívka
bude nebo nebude přijatá do první třídy. Mohla by chodit do stejné základní školy jako její starší
sestra, ale do přípravné třídy, pokud ji mají ve škole zřízenou.
2. Starší dcera, která bude přijatá do 1. třídy – bude pravděpodobně částečně mluvit česky,
pokud aktuálně dochází do mateřské školy. Základní škola si zjistí její znalostní úroveň a bude
postupovat podle legislativy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Určitě bude mít
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nárok na sedmdesát hodin bezplatné výuky českého jazyka, což zajišťují krajské úřady (odbor
školství, mládeže a tělovýchovy) ve spolupráci se zřizovateli základních škol.
Další informace jsou pro rodiče dostupné prostřednictvím vedení školy nebo webových stránek,
kde najdou formuláře nezbytné pro komunikaci se školou v ukrajinské jazykové verzi. Škola by
měla umožnit návštěvu/prohlídku školní družiny. U žáka s odlišným mateřským jazykem je
vhodné učení skrze činnosti, hraní rolí, učení hrou. Výraznou roli může hrát i pomoc ze strany
spolužáků, kdy některý spolužák může fungovat v roli „průvodce“ žáka s odlišným mateřským
jazykem. Specifický problém např. s výslovností může být řešen s logopedkou.

Podpora vzdělávání dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem je poskytována na základě § 20
školského zákona č. 561/2004 Sb., popř. § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se SVP.

Ke stažení:
Příloha 1: Metodický návod a organizační pokyny pro základní školy, jejichž pedagogičtí pracovníci
nemají žádné či jen minimální zkušenosti s přijímáním, začleňováním a vzděláváním malého počtu
žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Materiál sdílíme s laskavým svolením META, o.p.s., Společnosti pro příležitosti mladých migrantů, s
přiložením následujícího relevantního odkazu.

Pro info (aktualizace):
Vyhláška, která spouští nový systém jazykové podpory je Vyhláška č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění účinném od 1. 9. 2021 (novinky se týkají par. 10 a 11). Na základě této právní
úpravy je spuštěn nový systém ﬁnancování a organizace jazykové přípravy pro žáky
cizince. V návaznosti na to MŠMT zveřejnilo kurikulum ČDJ (češtiny jako druhého jazyka),
které zpracoval Národní pedagogický institut ČR.
Rozsah podpory lze stanovit například podle vstupního orientačního testu. Na základě
výsledků žáka z vstupního orientačního testu a v souvislosti s jeho diagnostikovanými
jazykovými znalostmi je možné mu poskytnout jazykovou podporu v rozmezí 100 až 200
hodin (max. 200 h).
MŠMT při této příležitosti vydalo metodiku k Poskytování bezplatné jazykové přípravy v
předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021 a zároveň také Metodické
doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s
nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a z odlišného kulturního prostředí.
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Všechny tyto novinky najdete přehledně také na webu Inkluzivniskola.cz.
Všechny vyhlášky týkající se školského zákona najdete na stránkách MŠMT.
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9. Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede
k toleranci
Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu
připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a
stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

Charakteristika:
Multikulturní výchova je dnes používána jako označení pro pedagogickou práci s diverzitou ve
třídách. [1] Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o učení se chápání a respektování odlišných kultur.
Často se používá také termín „interkulturní vzdělání“, které pomáhá jedinci vnímat rozdíly mezi
lidmi z různých kultur jako přínosné. Odlišnost je tedy chápána jako zdroj k vlastnímu obohacení. [2]
Téma multikulturní výchovy můžeme chápat jako průřezové, je možné na něj narazit v jakémkoliv
vyučovacím předmětu a v běžných situacích nebo příbězích každodenní reality života – vždyť
v nedávné době ještě například Evropa čelila uprchlické krizi (2015, 2016).
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Cíl:
Žáci by měli v první řadě pochopit, že žádná společnost není monolitická (homogenní, tedy
stejnorodá) a v každé existují menšiny, které nás z různých důvodů obohacují jinou kulturou, jiným
pohledem, zkušeností a dovednostmi.
S mísením různých kultur můžeme v Česku počítat i do budoucna, ať už se nově příchozí budou
objevovat z jakýchkoliv důvodů – studentských, pracovních anebo jako uprchlíci. Ani tuzemsko se
tedy nevyhne procesům spojeným se západní Evropou. Je dobré na to žáky připravit a toto klíčové
téma zařazovat do výuky.
Tedy připravit děti na soužití v pluralitní společnosti tak, aby získaly tyto potřebné kompetence:
znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti;
dovednost orientovat se v kulturně pluralitním světě a využívat interkulturní kontakty
k obohacení sebe i druhých;
postoje tolerance, respektu a otevřenosti k odlišným skupinám, včetně vědomí potřebnosti
osobní angažovanosti. [2]

Velikost skupiny/věk dětí:
Školní třída
Aktivity je možné zařazovat už na 1. stupni základní školy.

Čas:
45–90 minut

Pomůcky:
Flipchart, fixy
Židle do kruhu

Aktivity ke stažení:
Příloha 1: Aktivita Tečkování
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Příloha 2: Aktivita Mozaika předsudků
Příloha 3: Aktivity Blondýny jsou hloupý, šprtky brejlatý
Příloha 4: O co jde v dialogu Blondýny jsou hloupý, šprtky brejlatý
Příloha 5: Aktivita Vlakem po Evropě
Příloha 6: Kulturní kapitál - Interní materiál neziskové organizace Mezikulturní programy AFS
Příloha 7: Aktivita One Step Forward_Udělej krok dopředu
Příloha 8: Test znalostí o různých národech

Metodiky OP VK ke stažení:
Příloha 9: Metodika 1. workshopu. Všichni jsme různí, všichni jsme stejní. Verze pro ZŠ
Příloha 10: Metodika 2. workshopu. Stereotypy v myšlení a jednání. Verze pro ZŠ
Příloha 11: Metodika 3. workshopu. Předsudek má mnoho podob. Verze pro ZŠ
Příloha 12: Metodika 4. workshopu. Dlouhá cesta k novému domovu. Verze pro ZŠ
Příloha 13: Metodika 5. workshopu. Podivné přátelství. Verze pro ZŠ

Postup:
Jak začít? Úvodní aktivity pro multikulturní výchovu
Na úvod multikulturní výchovy se hodí začít se skupinovými aktivitami. Abyste děti naladili na
vzájemnou spolupráci, můžete využít třeba jednoduchou hru „Tečkování“ (naleznete v rubrice
„Pomůcky“ jako Přílohu 1). Tato aktivita rychle ukáže nutnost kolaborace s ostatními na vyřešení
úkolu a slouží také jako zábavná forma rozdělení dětí do skupin. To se bude hodit později i pro další
aktivity, kde budete rozdělení do skupin potřebovat, jelikož po této hře už bude mít každý žák „svůj
tým“.

Stereotyp a předsudek: Co tyto pojmy vlastně znamenají?
Pojmy předsudek a stereotyp se významově mohou zdánlivě překrývat, nejsou ale zcela totožné.
STEREOTYP
Stereotyp je zevšeobecňující mínění o skupinách nebo objektech. Jde o šablonovitý způsob
vnímání, posuzování a hodnocení toho, k čemu se vztahuje. Není výsledkem přímé zkušenosti, je
přebírán a udržuje se tradicí. Pavel Hartl uvádí, že se jedná o automaticky používaný
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myšlenkový návyk. Jeho změna je obecně velmi nesnadná a je provázená nelibými
emocemi. [3] Sociální stereotyp je pak souhrnem úsudku o osobnostních rysech nebo tělesných
charakteristikách celé skupiny lidí. Umožnuje rychlé zpracování a uložení informací za cenu
jejich zkreslení. [4] Stereotyp může být i pozitivní: Například víra, že Němci jsou puntičkáři a
všude jsou včas.
PŘEDSUDEK
Pavel Hartl definuje předsudek jako názorovou strnulost. Jedná se o emočně nabitý, kriticky
nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj. Takový názor může být přijatý jedincem nebo
skupinou. Může se vztahovat v podstatě k čemukoli, nezávisí na okamžité situaci a neopírá se o
porozumění. [5] Předsudek je svou povahou iracionální, a proto ani konkrétní opačná zkušenost
většinou nevede ke korekci mínění o skupině osob. [6] Typickým předsudkem může být
například rasismus. Ten je založený na postoji a víře v existenci vyšších, nadřazených a nižších,
méněcenných ras. [7] Předsudek v sobě nese pouze záporné hodnocení nebo odsouzení.
Příkladem může být tvrzení, že „Němci mají autoritářské sklony“. Předsudky v sobě z povahy své
negativity skrývají větší riziko, protože mohou zakládat diskriminační jednání vůči různým
skupinám osob. [8]
Předsudek je iracionální, často založený na emoci, proto nečekejte u dětí okamžitou
názorovou změnu a jednoznačné výsledky.
Předsudky jsou široce sdílené v podobě společenských norem. Například se nesluší (tzn.
není normou) hájit Romy.
Změna představy o „jiných“ vyvolává intuitivní pocit ohrožení vlastního sebepojetí.
avzdory iracionalitě nositelé předsudky prezentují jako výsledky logických úvah nebo
zdravého „selského rozumu“.
Často je možné se setkat také s argumentem tzv. „bílé vrány“, tedy vyjádřením, že výjimka
potvrzuje pravidlo. Člověk uvede jednu konkrétní pozitivní zkušenost, někdy jedinou, kterou s
určitým jedincem zavrhované skupiny prodělal, přičemž následuje výčet obecných negativ.
Například: „Potkal jsem jednoho cikána, ten byl fajn, ale to byla výjimka, ostatní kradou,
zneužívají sociální dávky a nepracujou.“ Uvedení pozitivní zkušenosti na začátek má dokázat, že
mluvčí předsudky ve skutečnosti netrpí.

Každý člověk má v sobě nějaké předsudky. Nemít vůbec žádný není asi ani možné, ale
pokud o svém předsudku víme, můžeme s ním pracovat. To samé platí o stereotypech.
Než řeknete žákům definici předsudku, můžete s nimi udělat ve skupinách krátký
brainstorming, co to je předsudek, s jakými předsudky se děti setkaly, případně jestli
vnímají nějakou profesní skupinu více zatíženou předsudky.
V rubrice „Pomůcky“ pak naleznete jako Přílohu 2 další aktivitu, kterou můžete na tuto diskusi
navázat – „Mozaiku předsudků“. [9] Obsahem této aktivity je popsat situace, kde se může předsudek
jednoduše projevit, například náboženský předsudek, předsudek vůči věku, fyzickému vzhledu a tak
dále.
S předsudky se v hojné míře setkáváme třeba v oblasti genderových rolí: ženy by se měly starat o
domácnost, nehodí se do řídících funkcí, nebo naopak, že se muži nezvládnou postarat o dítě, měli by
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mít lepší orientační smysl a umět opravit auto. Podobných předsudků najdete jistě spousty, zkuste se
o nich tedy pobavit s žáky. Téma, u kterého se žáci možná shodnou, jsou třeba předsudky starší
generace vůči mladým, a naopak předsudky mladých lidí směrem ke starším lidem. Například „mladí
lidé s tetováním a dredy jsou jen povaleči“ versus „důchodce zajímají jen slevy v supermarketech“.
Předsudky se mohou objevit i vůči lidem s odlišnou sexuální orientací. Například: homosexuály lze
„převychovat“.

Výběr dalších témat pro multikulturní výchovu
Pro začátek si můžete zvolit nějakou méně kontroverzní problematiku, například předsudky ve
společnosti směrem k blondýnkám nebo lidem nosícím brýle. Společně s žáky si můžete přečíst třeba
„Dialog o blondýnkách“ (naleznete v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 3) a komentář k němu
(naleznete v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 4) z projektu CZECHKID od Dany Moree a kol. [9],
který odkazuje na předsudek na základě vzhledu. Ve druhém zmíněném pracovním materiálu najdete
třeba vysvětlení, proč vtipy pomáhají šířit stereotypní uvažování nebo jaký je rozdíl mezi stereotypem
a předsudkem.
Pro podnícení diskuse o předsudcích můžete zařadit hru o společném cestování s názvem „Vlakem
po Evropě“ [6]. Žáci si vybírají a diskutují, s kým by cestovali ve vlaku v jednom kupé. Cílem hry je
uvědomit si, jak nás někdy ovlivňuje první dojem (naleznete v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 5).
Dále je možné zařadit aktivitu zaměřenou na problematiku kulturního kapitálu, v níž děti pochopí, že
všichni lidé nemají v životě stejný start (naleznete v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 6). Vysvětlení
klíčových termínů, jako jsou právě kulturní kapitál nebo kulturní kruh chudoby, které můžete použít
v diskusi na závěr, naleznete v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 7.
Žákům můžete také dát krátký test na ověření znalostí o různých národech. Kvíz ve skutečnosti
neověřuje faktografické znalosti, ale spíše schopnost oprostit se od předsudků (kvíz naleznete
v rubrice „Pomůcky“ jako Přílohu 8). [10]

POSTUP A SPOLEČNÁ PRAVIDLA PŘI REALIZACI AKTIVIT:

1. POZITIVNÍ ATMOSFÉRA: Žáci by měli být před začátkem aktivity uvolnění, měli by sedět
neformálně v kruhu. Atmosféra by měla být plná pohody a bezpečí.

2. KAŽDÝ MŮŽE ŘÍCT SVŮJ NÁZOR. NÁZORY DRUHÝCH SE NEHODNOTÍ: Každý má svou
pravdu a vidění světa, nemusíme mu je brát, ale spíše tento pohled rozšiřovat o další názory. Učitel
pokládá žákům otázky. Učitel by se měl žáků vždy nejdříve ptát: „Co si myslíš ty, jak to cítíš?“ a
vyhnout se pokud možno hodnocení žákovy odpovědi. Je přitom dobré „vhodit“ dotaz mezi žáky a až
po vyjádření jejich názorů ho zarámovat do požadovaného kontextu, rozšířit jejich pohled o další
informace.

Příklad: Učitel může například pokládat následující otázky:
Myslíte si, že je migrace prospěšná?
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Potřebujeme cizince?
Proč mají čeští politici strach z migrační krize?
Jaké emoce ve vás vyvolává obrázek zahalené muslimky?

„Nesprávné“ otázky nebo odpovědi učitel nehodnotí. Ten, kdo promluvil, riskoval.
Pokud učitel chce uvést jiná fakta, která žák možná opomenul, je vhodné volit věty
typu „rozumím tomu, proč si to myslíš“, „jsem rád(a), že se na to ptáš, že zazněl
tenhle názor“, „je důležité se o tom bavit, i když můžeme mít odlišné názory“.
3. ROZŠIŘOVÁNÍ POHLEDU ŽÁKŮ O DALŠÍ FAKTA: Statistiky a fakta jsou dobrými nástroji ve
snižování váhy předsudků.
Příklad 1: Výrok „cizinci nám berou práci“ lze okomentovat tím, za jakých okolností a výše
platu by byli žáci práci dělníků nebo uklízeček ochotní vykonávat. Stejně tak lze postupovat
s tvrzením „cizinci zvyšují kriminalitu“.

Příklad 2: Ve společenské atmosféře individualismu velká část populace vyznává heslo, že za
svoje postavení je každý zodpovědný sám. Ne každý má ale stejný přístup ke zdrojům (vzdělání,
dobrou práci, bydlení), a proto je mnoho stereotypů (například vůči Romům) založeno nikoliv na
etnické bázi, ale vůči projevům kultury chudoby. [8]

Příklad 3: U předsudku typu „bezdomovci si za svoje problémy můžou sami“ učitel může žákům
ve zkratce říct o exekučním zákonu v Česku, nebankovních společnostech, o tom, že každý
máme jinou startovní čáru – někdo prožije dětství v materiálním a duchovním dostatku, někdo v
dětském domově.

Učitel může v rámci debaty průběžně doplňovat další fakta: například v Česku chybí velké množství
doktorů, zdravotních sester, učitelů, montážních dělníků atd. Nebo že má velká část společnosti z
cizinců strach, proto je pro politiky riskantní podporovat migranty – ztratili by politické body. Učitel
může uvést migraci jako setrvalý a přirozený proces v historii lidstva (stěhování národů, expanze
Arabů, objevení Ameriky, kolonizace, otrokářství, migrace mezi světovými válkami a po nich,
migrace z důvodů chudoby a válečných konfliktů).
4. ŘEŠIT VŽDY JEN JEDNO VYBRANÉ TÉMA: Je vhodné držet se jednoho tématu a neodbíhat.
5. SEBEREFLEXE:
Aby děti pochopily jiné kultury, potřebují reflektovat vlastní kulturní identitu. Například by měly
vědět, proč slavíme Vánoce nebo malujeme na Velikonoce vajíčka. Snadněji si pak utvářejí vlastní
názory na jednotlivé kultury. Můžete s žáky probrat třeba známé historické osobnosti a zamyslet se
nad tím, nakolik jsou české dějiny opravdu české. Například Karel IV. byl Čechem jen z poloviny a
František Palacký mluvil se svou rodinou německy.
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Konfrontujte žáky s předsudky, které se mohou týkat bezprostředně jich samotných.
Například v 90. letech existovaly v Rakousku nápisy „Češi, nekraďte tady“. Žáci si tak
snadno uvědomí neadekvátně zevšeobecňující charakter předsudků.
6. PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS: Nápady a komentáře žáků učitel anebo některý žák průběžně zapisuje na
velký papír. Je možné se potom k aktivitě vrátit a na konci hodiny zopakovat cíle a udělat závěry. [10]

Tipy na další aktivity:
V online metodice multikulturní výchovy CZECHKID naleznete mimo jiné také dalších 40 témat a
dialogů, které se vztahují k nejrůznějším předsudkům, diskriminaci a stereotypnímu uvažování
v české společnosti.
V rubrice „Pomůcky“ si rovněž můžete stáhnout metodiky pěti workshopů pro základní školy vzniklé
v rámci projektu „Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením
na multikulturní výchovu“ Univerzity Palackého v Olomouci. Kompletní sadu materiálů z tohoto
projektu (i pro střední školy) si můžete stáhnout, po povinné registraci, v databázi výstupů projektů
OP VK.
Využití exkurzí v multikulturní výchově: Nabídněte žákům například návštěvu mešity Praze, aby měli
možnost setkat se s muslimy a vést s nimi debatu (Islámská nadace v Praze je takovým návštěvám
otevřená). Navštívit pak můžete i synagogu nebo pravoslavný kostel apod.

Externí spolupráce:
Pokud se na interkulturní vzdělávání jako učitel necítíte nebo vám některá témata nejsou blízká,
můžete si pozvat některou z organizací, která se multikulturní výchovou zabývá a interkulturní dílny
a workshopy ve školách běžně provozuje. Jednou z nich je například organizace AFS Mezikulturní
programy, která se zabývá hlavně výměnnými pobyty žáků v zahraničí. Jejich přednáška může být
pro děti v pozdějším věku (na střední škole) zajímavým impulzem, proč strávit pár měsíců jinde než
na české škole. Pokud chcete otevřít třeba otázku česko-německých vztahů, můžete se pro změnu
obrátit na organizaci Antikomplex, která podobné workshopy na školách rovněž organizuje.

Faktory úspěchu:
Nelze očekávat, že projektové dny nebo ojedinělé aktivity povedou k rychlému zvýšení tolerance a
vymizení stereotypů a předsudků u žáků. Multikulturní výchova má smysl tehdy, pokud je
realizována v rámci výuky systematicky.

Rizika:
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Při výběru dalších témat pro multikulturní výchovu si sami dopředu promyslete, jaká oblast z
interkulturního vzdělání je pro vás zajímavá, co s vámi dělá a jak ji máte zažitou. Je to důležité proto,
abyste potom nepředávali dál negativní postoje a téma si „nepohrávalo“ s vámi.

Vyhodnocení aktivity:
Po každé aktivitě by měl učitel provést s dětmi rozbor toho, co se událo a proč byla konkrétní aktivita
vybrána.
Například po ukončení aktivity „One step forward“ (Krok dopředu) si učitel může s dětmi popovídat
o tom, jestli to, že žijí v materiálním dostatku, má vliv na jejich vzdělání. Jestli předsudky, které má
česká společnost vůči inteligenci Romů, nějak souvisejí s jejich materiálním zázemím.
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10. Role pedagogicko-psychologické poradny v přístupu
k žákům s odlišným mateřským jazykem
Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá školám i rodičům s adaptací žáků s odlišným
mateřským jazykem (OMJ), s výukou češtiny pro cizince a s dalšími podpůrnými opatřeními.
Nahlédněte do jejích dalších kompetencí a inspirujte se.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B
Žáků-cizinců nebo žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách neustále přibývá a
velmi pravděpodobně i dál přibývat bude. Je tedy třeba, aby školy i další organizace věděly, jak se o
ně starat a jak jim pomáhat, aby dokázali překlenout počáteční obtíže, zařadili se do kolektivu a na
maximum využili svůj potenciál. A jak k tomu mohou přispět pedagogicko-psychologické poradny?

„Hned na začátek je třeba říct, že děti, které nově přicházejí do Česka, mohou některé
učitele trochu děsit. Můžou být agresivní, nepřístupné, zamlklé anebo skleslé. Těžko
se s nimi navazuje kontakt. Měli bychom ale mít na paměti, že mnohé z nich tu nejsou
dobrovolně,“ vysvětluje Petra Novotná, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny
v Ústí nad Orlicí.
„Někdy vyrůstaly roky s prarodiči a své rodiče pořádně ani neznají. Teď se ocitly v cizí zemi, kde
ničemu nerozumějí. Těžko lze očekávat nějaké nadšení. Někdy mají za sebou i traumata vzniklá
během útěku z domova.“ Mohou prožívat kulturní šok, proto lze očekávat i zvýšené problémové
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chování.

Mateřské školy a přípravné ročníky základních škol
Čím mladší je dítě v době příjezdu do České republiky, tím jednodušší je mu pomoci. V případě
předškoláků je vhodné (a oproti škole také snáze proveditelné) nechat dítěti dostatečně dlouhé
adaptační období, aby si zvyklo, zorientovalo se v prostředí, naučilo se alespoň základ jazyka. Během
té doby se školka spojí s pedagogicko-psychologickou poradnou a případně dalšími organizacemi,
jako je META o.p.s, která poskytuje bezplatné telefonické poradenské konzultace pro učitele, nebo
s Centry na podporu integrace cizinců, kde mohou poskytnout tlumočníka na různá jednání s rodiči a
pomoct při nastavování metodiky výuky češtiny.
„My se jako poradna vždy jdeme podívat do mateřské školy, abychom viděli, jak se
tam dítěti daří, jak funguje s učiteli a v kolektivu. Poté nastavujeme podpůrná
opatření a přidělujeme peníze na podporu výuky jazyka. I samotné školky si někdy
píšou rozvojové programy na podporu cizinců, s čímž pomáhá i Národní pedagogický
institut,“ vysvětluje Novotná.
Pokud má dítě pouze jazykový handicap, většinou se daří mu pomoci efektivně. Problém nastává ve
chvíli, kdy se jazyková bariéra spojí ještě s nějakým dalším oslabením, jako je mentální postižení
nebo porucha autistického spektra. Některé prvky v chování nebo učení svědčící pro určitou poruchu
může učitel navíc snadno přehlédnout, jelikož dítě se může potýkat s adaptačními potížemi.
Pokud učitel identifikuje další možný handicap u dítěte, je v takové situaci nezbytné, aby dítě
absolvovalo značné množství vyšetření a konzultací – například u oftalmologa, neurologa, psychiatra
atd. I tady vypomáhají další organizace s tlumočením a jednáním s rodiči. „Řešit například poruchy
autistického spektra je vždy těžké, ale ve chvíli, kdy se poruchy spojí s odlišným mateřským jazykem,
je to ještě mnohem složitější a vyžaduje to těsnou spolupráci všech zúčastněných,“ podotýká
Novotná.

Rodiče žáka-cizince
Dalším významným aspektem péče o děti s odlišným mateřským jazykem je komunikace s rodiči. Je
třeba si uvědomit, že často přicházejí z odlišného sociokulturního prostředí a je pro ně složité se
v situaci zorientovat. Někdy mohou trpět pocitem, že obtížná adaptace dítěte anebo zjištěné oslabení
dítěte je jejich selháním.
Návštěva pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra může být rodiči
vnímána jako stigmatizující. Tyto pocity si zpravidla nesou z původní země, kde je chápaná jakákoliv
návštěva podobných zařízení (psychologie, psychiatrie) jako ponižující. Umocňuje to pak jejich pocit,
že nejsou v pořádku. Rodiče cizinci proto mohou z těchto důvodů návštěvu školských poradenských
zařízení odmítat.
„Setkáváme se s tím, že se tito rodiče brání tomu, aby jejich dítě mělo něco jinak než
ostatní, a to například včetně odkladu školní docházky, který přitom dětem
s odlišným mateřským jazykem může velice prospět,“ vysvětluje Petra Novotná.
„Takže rodičům vše intenzivně vysvětlujeme; sháníme a zařizujeme přípravnou třídu,
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kde by se dítě s odlišným mateřským jazykem mohlo rozmluvit česky, a přitom bylo už
ve školním prostředí. Teoreticky by toto dítěti měli zajišťovat rodiče, ale u cizinců
s tím procesem hodně pomáháme my jako poradna.“
Jak zdůrazňuje Petra Novotná, rodiče často potřebují hlavně uklidnit a ujistit v tom, že jejich dítě
není hloupé, že pouze potřebuje víc času k adaptaci a k výuce jazyka, aby se mu pak ve vzdělávacím
systému dobře dařilo. „Jedním z organizačních útvarů naší pedagogicko-psychologické poradny je
Krajské centrum primární prevence, které se zabývá primární prevencí rizikového chování. Jeho
pracovníci jezdí po školách s programy, které jsou mimo jiné zaměřeny i na vztahy ve třídě. Pokud je
to nutné, zavádějí ve třídách i program na pomoc se začleněním dítěte a zároveň probíhají
konzultace s pedagogy. Velmi často pořádají i konzultace s výchovným poradcem, třídním učitelem a
dalšími pedagogy, kteří cizince učí, aby jim přiblížili potíže dítěte,” vysvětluje Novotná.

Výuka češtiny pro cizince
Základní školy mají ze zákona povinnost dětem s odlišným mateřským jazykem nabídnout jazykovou
podporu a pedagogicko-psychologické poradny by měly řešit jen situace, kdy je ještě něco dalšího
„jinak“.
„Vzpomínám si například na děvče, které jsme měli v péči. Chodila do čtvrté třídy. Často se vztekala,
utíkala ze školy, učitelé si s ní nevěděli rady. Konala se tedy schůzka s rodiči a zástupci školy. Zjistili
jsme, že dívka dřív chodila do sportovní školy, takže jsme jí sehnali sportovní klub, kde se mohla
zapojit. Povahou byla dost introvertní, takže by to neměla asi jednoduché ani za běžných okolností,
ale odlišný mateřský jazyk situaci ještě výrazně zhoršil,“ popisuje Petra Novotná konkrétní příklad
z praxe. Zjistilo se, že této dívce neseděla skupinová výuka češtiny, proto pedagogicko-psychologická
poradna do třídy umístila druhého pedagoga, který pak pracoval nejen s dětmi s odlišným
mateřským jazykem, ale i s dalšími dětmi, které také potřebovaly vysoký stupeň individualizace. Děti
se ve skupince v průběhu roku střídaly.
„Pedagog by se vždy měl seznámit jednak se zvyklostmi země nebo národa, odkud dítě
přichází, aby lépe porozuměl možným odlišnostem v chování, a také se hodně vyptávat
na jeho záliby a oblíbené činnosti, kterým se v zemi původu věnovalo. Ty totiž mohou
být prostředníkem v adaptaci na nové prostředí a novou školu. Tím pedagog ukáže
zájem o dítě a buduje vzájemný vztah, který je pro rozvoj kognitivních činností dítěte
zásadní,” vysvětluje Novotná.
Volnočasové aktivity, které dítě má rádo, velmi podporují učení se novému jazyku nenásilnou formou,
a hlavně díky nim dítě získává pozitivní emoce spojené s novým jazykem, tj. snižuje se jeho odpor
k novému jazyku, což při běžné výuce může klidně nastat.
Petra Novotná uvádí příklad dobré praxe: Základní škola U Dvora v Letohradě zřídila funkci školního
asistenta, který v rámci svého úvazku pracuje i s dětmi s odlišným mateřským jazykem (zejména
mongolské národnosti) a podílí se na zlepšení jejich jazykových dovedností. Při začleňování těchto
dětí škola spolupracuje s organizacemi MOST PRO, o.p.s. v Pardubicích a s Centrem na podporu
integrace cizinců pro Pardubický kraj, které pomáhají s překlady a tlumočením do mongolštiny.
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Přijímací zkoušky na střední školu a maturita
Čím je dítě při příchodu do České republiky starší, tím složitější bývá jeho situace. Například složit
úspěšně přijímací zkoušky na střední školu je pro dítě s odlišným mateřským jazykem velmi složité a
podpůrná opatření (slovník, prominutí části zkoušky z českého jazyka) příliš nepomáhají. Ještě
komplikovanější pak bývá podle zkušeností Petry Novotné maturita, kdy musí student rozlišit velmi
jemné nuance v jazyce a ovládat slova jako lodyha, stvol, palcát nebo husité, což je například pro
původem asijské studenty velice náročné.
„Vím, že například v Praze už vznikají takzvané průtokové třídy, kde se dítě před
nástupem do klasické třídy čtvrt roku intenzivně učí jen česky. To ale
v mimopražských regionech a na malých městech nefunguje. Rodiče ani nezvládají
děti vozit někam do jiného města na kurzy jazyka, přijeli sem často za prací, potřebují
peníze,“ nastiňuje situaci Petra Novotná. „Na druhou stranu bychom ale už dnes měli
být schopni ošetřit výuku češtiny jako cizího jazyka na každé škole. My jako
pedagogicko-psychologická poradna můžeme školám poskytnout informace o
potřebách konkrétních dětí a škola by si měla najít způsob, jak na to.“
Úkolem pedagogicko-psychologické poradny v integraci cizinců je podle Petry Novotné zejména
důkladná diagnostika až v momentě, kdy vzniká problém. Pedagogicko-psychologická poradna může
poskytnout inspiraci týkající se materiálů a učebnic, peníze na dalšího pedagoga nebo ve
výjimečných případech asistenta pedagoga. „Když přijde do České republiky dítě ve věku
předškolním nebo na prvním stupni, je velká šance, že se chytí a bude se mu dobře dařit. Na druhém
stupni do toho vstupuje puberta, střídání učitelů, takže tam už to může být složitější. Na druhou
stranu ale vidím, že se přístup škol k dětem s odlišným mateřským jazykem v posledních letech velmi
zlepšuje,“ uzavírá Petra Novotná, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Základní zásady adaptace žáka s odlišným mateřským jazykem, žáka-cizince
Zjistěte si věk dítěte a podle vysvědčení a dalších dokumentů počet absolvovaných tříd.
Zjistěte si informace o vzdělávacím systému, ze kterého dítě pochází, a základní kulturní
zvyklosti (např. kolik tříd je základní vzdělávání, jaké je známkování apod.). Použijte webový
portál inkluzivniskola.cz – databáze kompatibility.
Na základě těchto informaci dítě zařaďte do odpovídajícího ročníku – přemýšlejte také o jeho
věku a jak se v daném ročníku bude cítit.
Ve výjimečných případech zařaďte dítě ve věku 14–15 let (tedy 9. ročník) až o dva roky níže.
Pokud bude přecházet na střední školu a v české škole strávilo minimum času, musí složit
přijímací zkoušku z českého jazyka.
Přes Národní pedagogický institut ČR můžete požádat o adaptačního koordinátora, který je
často pro děti velkou oporou a který s dítětem může pobývat ve škole první čtyři týdny.
Pokud to bude nutné, můžete základní vzdělávání prodloužit o 1 rok, a tím rozložit jeden ročník
na dva. To musí proběhnout na doporučení školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologická poradna) – stupeň podpory 3.
Pokud má dítě výchovné potíže, zajistěte si tlumočníka, například přes organizace Národní
pedagogický institut; Centrum na podporu integrace cizinců apod., a svolejte případovou
konferenci, kde zákonným zástupcům a dítěti předneste pravidla chování v našem prostředí,
popř. naše kulturní očekávání. Jasně si písemně definujte, co požadujete (např. vypracovávání
domácích úkolů a jejich podpis, příchod do školy tehdy a tehdy, nošení pomůcek a jakých,
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nošení mobilu s překladačem, slovník apod.). Pro komunikaci můžete využít zástupce
z komunity dítěte a jeho rodičů, který už česky umí.
Hledejte také další jazyk, kterému dítě rozumí, jako je angličtina, ruština apod. Jinak zaveďte
obrázkový slovník, překladač v mobilu nebo v tabletu, papírový slovník.
Inspiraci v podobě metodik a učebnic hledejte například tady: META, o.p.s.; Portál podpory
pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.
Najděte ve třídě patrona, který bude dítěti nablízku a bude mu dělat průvodce, stejně tak ze
sboru vyberte pedagogického pracovníka, který bude mít roli styčného důstojníka.
Pozvěte rodiče do výuky, aby pochopili, co potřebujete.
Pokud je chování dítěte stále nezvyklé, oslovte pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem
diagnostiky za přítomnosti tlumočníka.
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11. PODCAST 3.díl: Škola jako nástroj integrace cizinců
aneb „umět učit cizince znamená umět učit“
Vladislav Günter je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i
věku. Podcast přináší inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit
také děti, které mají v češtině vážné mezery.

Přehrát video

Stopáž:
00:00 – 19:48 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v českých školách. Dozvíte
se také o činnosti Centra pro integraci cizinců.
19:49 – 01:02:49 – V této části najdete informace o vzdělávání dětí cizinců v britských školách v
Leicesteru.

Galerie fotek:
Vladislav Günter
Vladislav Günter je expertem na výuku tzv. heterogenních skupin, tedy skupin, ve kterých se dospělí
frekventanti anebo děti a žáci odlišují podle místa původu, mateřského jazyka, úrovně znalosti
češtiny, gramotnosti anebo věku. Využívá při tom své vzdělání antropologa, zkušenosti s pomocí
válečným uprchlíkům a integrací cizinců. Podělí se s vámi o inspiraci ze škol v britském Leicesteru,
kde se podařilo proměnit nejproblémovější školy v laboratoř progresivního vzdělávání. Popisuje, jak
jsou principy výuky dětí cizinců v leicesterských školách výborně použitelné i pro děti s dalšími
speciálními vzdělávacími potřebami, například s poruchami učení nebo chování. V Leicesteru učitelé
věří, že kvalitně učit znamená umět ihned učit jakékoliv dítě „navzdory“ jeho omezení a specifickým
potřebám, nikoliv čekat na to, až se u dítěte zlepší znalost angličtiny anebo až se zmírní projevy jeho
poruchy.
Rozhovorem provází Adéla Pospíchalová, která se Vladislava Güntera vyptala také na tipy, jak do
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výuky v českých školách zapojit i děti, které mají v češtině vážné mezery.
Vladislav Günter působí jako zástupce hlavního manažera projektu Společné vzdělávání v
pedagogické praxi v Národním pedagogickém institutu ČR. Řadu let vedl Centrum pro integraci
cizinců, o. p. s., a spoluvytvořil program nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, který v roce 2009
získal Evropskou jazykovou cenu Label.
Adéla Pospíchalová vedla mediální a informační projekty ve společnosti Člověk v tísni. V
současnosti lektoruje a přispívá do internetového magazínu Rodiče vítáni. V její práci jí pomáhá i
zkušenost matky tří dětí.

Doporučené čtení:
Další informace o dobré praxi britských škol v Leicesteru naleznete v textu Z nejhorších škol na
špičku ve vzdělávání: Jak to Leicester dokázal?

Ke stažení:
Příloha 1: Handout pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“
Příloha 2: Handout pro výukovou lekci s názvem Krize – pozor, pomoc
Příloha 3: Výukové video pro výukovou lekci s názvem „Komunikace na úřadě“ (najdete na konci
tohoto textu)
Zdroj: Centrum pro integraci cizinců.

Zaujaly vás materiály ke stažení?
Ukázky materiálů ke stažení jsou z rekvalifikačního Kurzu lektorských dovedností (který je otevřen
komukoliv, kdo má zájem naučit se „jak učit“, tedy nejen učitelům, ale například i lektorům „na volné
noze“). Kurz probíhá v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Specializuje se na prakticky zaměřenou
výuku dospělých anebo i na výuku dětí v heterogenní skupině. Účastníci kurzu jsou seznamováni
s metodikou a principy výuky v heterogenní skupině, bez zprostředkovacího jazyka a mimo jiné i
vedeni k tomu, aby byli schopni si materiály do výuky vyrobit sami. Každý účastník si proto během
kurzu jeden handout (pracovní list pro určitou učební lekci) samostatně vytvoří. Po konzultaci s
metodikem pak samostatně odučí lekci s pomocí těchto materiálů v heterogenní skupině dospělých
nebo dětí.
Dále Centrum pro integraci cizinců pořádá přímo pro učitele kurz Čeština – metody práce s
heterogenní skupinou v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je určen například
těm učitelům, kteří mají ve své třídě většinu českých dětí a několik dětí s odlišným mateřským
jazykem. Má rozsah 16 vyučovacích hodin. Pedagogům jsou zde představeny metody a konkrétní
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postupy, jak pracovat s dětmi s OMJ a jak pro ně mimo jiné uzpůsobit již existující výukové materiály.
Také se zde seznamují s již hotovými pracovními listy a dalšími metodickými materiály Centra pro
integraci cizinců, jako jsou například obrázkové materiály a hry.
Pedagogy může zaujmout především set pracovních listů pro děti z výukového cyklu pod názvem
Rodinný kurz, který mj. obsahuje sadu her pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

Výukové video pro výukovou lekci s názvem Komunikace na
úřadě

Přehrát video
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12. Adaptační koordinátor pro žáky s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
Odlišný mateřský jazyk (OMJ), změna kulturního prostředí, stereotypy, předsudky – tito žáci se
musejí vypořádat s lecčím. Jak jim můžete pomoct? Jakými předpoklady disponuje ideální adaptační
koordinátor?
Adaptační koordinátor může v posledních několika letech poskytovat žákům s odlišným mateřským
jazykem podporu při adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky. Adaptační
koordinátor je žákovi k dispozici první čtyři týdny výuky od jeho nástupu do školy a pomáhá nejen s
adaptací na české školní prostředí, ale i se začleňováním do třídního a školního kolektivu. Umí být
nápomocný také při překonávání tzv. kulturního šoku, eventuálně nežádoucích stereotypů.

Aktuální situace v ČR ohledně žáků s odlišným mateřským
jazykem
Školský zákon stanovuje, že všichni cizinci pobývající na území ČR mají právo na bezplatné
vzdělání na základních školách bez ohledu na zemi původu, a to i v případech, kdy není
prokázána legálnost jejich pobytu. Základní školy nemají při přijímání žáků s odlišným mateřským
jazykem kompetenci posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území a v souladu s principy
rovného přístupu ke vzdělávání nesmí klást jejich přijetí žádné další podmínky (např. znalost českého
jazyka nebo předchozí vzdělání). [1]
Počet cizinců ve všech zemích Evropské unie stoupá a podle statistických údajů a současných
společenských událostí je pravděpodobné, že tento trend bude nadále pokračovat. Ruku v ruce s
narůstajícím počtem dospělých cizinců stoupá v Evropské unii také počet žáků s odlišným mateřským
jazykem. Pro každé dítě ve věku 6–15 let, které žije v ČR déle než tři měsíce, platí povinnost
školní docházky – ze zákona má právo na vzdělání odpovídající standardům hostitelské země. Je
tedy možné předpokládat, že bude navštěvovat veřejné školy stále více žáků s odlišným mateřským
jazykem, jejichž hlavním dorozumívacím a vyučovacím jazykem je čeština.
Hlavním cílem vzdělávání těchto žáků je jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. Aby toto
začlenění proběhlo bez větších problémů a citové újmy, je potřeba je podpořit zejména v začátcích
života v nové zemi, kdy se učí porozumět nové kultuře, a hlavně se adaptují na nové školní prostředí.
Školní adaptace pro ně může znamenat psychicky náročné období, ve kterém se musí vyrovnat se
ztrátou svého dosavadního domova, přátel, a především hlavního komunikačního jazyka. [2]
Jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem plnících povinnou školní docházku zajišťují
školy, které určí krajský úřad (podle vyhlášky 48/2005 Sb.).

Tip: V rámci aplikace Zapojmevšechny.cz najdete celou jednu část věnovanou problematice
odlišného mateřského jazyka.
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Adaptace žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
Psychologické slovníky hovoří v teoretické rovině o sociální adaptaci – posunu, k němuž dochází v
sociálních, psychologických a kulturních postojích člověka po přechodu do nového prostředí.
Adaptace má význam také v přizpůsobování smyslových orgánů změnám prostředí. Maladaptace
může být definovaná jako „nepřizpůsobení se“. [3]
Pod pojmem žák s odlišným mateřským jazykem je možné chápat nezletilé osoby
pocházející z jakékoliv evropské i mimoevropské země, které imigrovaly do hostitelské
země, nebo jejichž rodiče se v ní usadili, žádají v ní o azyl, mají status uprchlíka, nebo jsou
v zemi nelegálními přistěhovalci a narodil se jim tam potomek. Nepovažují se za ně děti z
rodin, které žijí v cílových zemích po více než dvě generace. [4]
Adaptační koordinátor je časově omezená školská pracovní pozice poskytovaná díky NPI
ČR, není legislativně ukotvená.
Adaptačním koordinátorem bývá přednostně pedagogický pracovník dané školy. Výkon práce se
odehrává pouze v příslušné škole. Pro funkci adaptačního koordinátora je ideální pedagogický
pracovník s minimálně středoškolským pedagogickým vzděláním, který má čas, chuť a ochotu se
žákům s odlišným mateřským jazykem věnovat, je časově flexibilní a dokáže se přizpůsobit
požadavkům školy i žáků. Je možné, aby se adaptačním koordinátorem stal asistent pedagoga nebo
vychovatelka školní družiny, pokud mají v rámci pracovního úvazku pro tuto činnost prostor.
Během zmíněných čtyř týdnů koordinátor seznámí žáka se školními právy a povinnostmi, s třídním
kolektivem a pravidly chování v dané třídě, ale i se zažitými zvyklostmi. Vysvětlí mu rozvrh hodin,
případně princip stěhování mezi učebnami, objasní možnosti stravování zajišťované školou,
fungování školní družiny nebo školního klubu. V případě nabídky poukáže na zájmové činnosti a
kroužky.
Je žádoucí, aby byl koordinátor empatický a vzbuzoval pocit důvěry a bezpečí. Ke své práci potřebuje
mít alespoň elementární znalosti českého jazyka i v ostatních předmětech, které se týkají učiva 1.
nebo 2. stupně základní školy, a vědět, jak pomáhat žákům s odlišným mateřským jazykem i s
orientací v běžných situacích ve škole i mimo ni (orientace v budově školy, ve městě, obci). [5]

Přečtěte si také:
clanek/detail/adaptacni-koordinatori-pro-deti-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem
clanek/detail/npi-cr-podporuje-deti-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-e-learning-eporadenstvi-preklady-a-tlumoceni
clanek/detail/zaci-z-ciziny-si-zaslouzi-podporu-rika-expertka-a-radi-jak-na-vyuku
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Národní pedagogický institut (NPI ČR) a podpora žáků
s odlišným mateřským jazykem
V jednotlivých krajích zabezpečují na státní úrovni podporu pedagogickým pracovníkům
pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem krajští koordinátoři. Zajišťují organizaci
vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují centralizovanou podporu pedagogickým
pracovníkům navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních
informací. Na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky-cizince najdete i
kontakty na krajské koordinátory. Na mapě jednotlivých krajů je při poklepání na příslušný kraj
možné stáhnout si rozcestník na partnerské organizace, na jednotlivé tlumočníky, překladatelské
služby apod. [6]
NPI ČR má v nabídce vzdělávacích aktivit akreditovaný vzdělávací e-learningový program
určený pedagogům mateřských, základních i středních škol vzdělávajícím děti a žáky s odlišným
mateřským jazykem, případně učí češtinu jako druhý jazyk. Program má sedm kapitol ve formě
webinářů, přičemž každá kapitola je uzavřena motivačním a opakovacím testem. Na závěrečném
semináři si účastníci prezenčně prohlubují znalosti jednotlivých kapitol, diskutují o problematice a
mají možnost konzultací s lektorem. Celý vzdělávací program trvá 26 hodin.
NPI ČR také nabízí bezplatné e-poradenství – kontakt na odborného poradce z řad NPI ČR přes
online formulář s odpovědí do sedmi dní. V případě složitějších dotazů je možné kontaktovat emailem přímo krajského koordinátora podpory pedagogickým pracovníkům. Poradenství je určeno
učitelům a ředitelům škol – zeptat se mohou na cokoli. [7]

Organizace pomáhající žákům s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
Známou nevládní neziskovou organizací podporující žáky s odlišným mateřským jazykem v rovném
přístupu ke vzdělávání je META, o. p. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. Formou
sociální služby pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizuje kurzy
češtiny různých formátů, zaměření a úrovní. Pro pedagogické pracovníky poskytuje metodickou
podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování těchto žáků. Jejím dlouhodobým cílem je
zajistit plynulý integrační proces, během kterého žáci z odlišného jazykového a kulturního prostředí
dostávají odpovídající podporu ukotvenou v českém vzdělávacím systému. Také podporuje rozvoj
otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Rodičům a jejich dětem
pomáhá v orientaci v českém školství i se začleněním do společnosti a nabízí pro ně kurzy češtiny.
[8]
Další organizací podporující cizince jsou například CPIC (Centra na podporu integrace cizinců),
kurzy češtiny pro děti včetně doučování nabízí SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty).
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[1] INKLUZIVNÍ ŠKOLA. (2020). Přijetí do základní školy [online]. Dostupné z:
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijeti-do-skoly [cit. 3. 8. 2020]
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13. Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným
mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ
Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným
mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Formulář najdete zde
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14. VIDEO: Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve
třídě
Do vaší třídy přijde žák s odlišným mateřským jazykem. Neumí česky, nikdy do české školy nechodil
a vy zase nemluvíte jeho jazykem. Často může na nové prostředí reagovat nežádoucím chováním.
Může se vám zdát, že je apatický, nevyvíjí snahu, nespolupracuje nebo se chová agresivně. Stres
pociťujete nejen vy jako pedagog, ale také žák. Znáte jeho příběh? A víte, kde hledat radu?
V krátkém videu přinášíme několik rad pro začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem do života
třídy.

Přehrát video

Tipy pro úspěšné začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem
1. Podejte pomocnou ruku hned na začátku. Pomůžete nejen žákovi s odlišným mateřským
jazykem, ale i celé třídě. Pokud se žák ve škole cítí vítán a zažívá přijetí, stoupá jeho motivace
k učení, a minimalizujete tak výchovné problémy. Když dobře zvládne první dny ve škole,
rychleji se zapojí do chodu třídy a nastartuje cestu ke školnímu úspěchu. To vám ulehčí práci a
pozitivně ovlivní atmosféru ve třídě.
2. Zapojte do života školy celou rodinu. Zlepší se motivace žáka a sníží se problémy v komunikaci.
3. Zajistěte žákovi adaptačního koordinátora.
4. Propojte žáka s českým spolužákem, který mu ukáže školu, doprovodí ho o přestávkách a
představí ho spolužákům. Nezapomeňte, že průvodce je dobré střídat.
5. Zajistěte žákovi co nejdříve jazykovou přípravu v češtině. Potřebuje se co nejrychleji naučit
základy češtiny. Potřebuje rozumět dění okolo sebe, domluvit se se spolužáky a říct, co chce.
6. Zapojte žáka do činností ve třídě, které nevyžadují znalost češtiny.
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7. I když ze začátku nebude žák schopný se zapojit do většiny výukových předmětů jako čeští
spolužáci, nenechte ho jen tak sedět. V každé hodině mu přidělte aktivitu, při které se naučí
pár slovíček a frází. Dejte mu čas, buďte trpěliví. I když ze začátku nemluví, neznamená to, že
se neučí – pasivní znalost je vždy větší než aktivní.
8. Umožněte žákovi zažít úspěch – proberte s ním a jeho rodiči, jaké jsou jeho zájmy, v čem je
šikovný a umožněte mu projevit jeho silné stránky ve výuce i v zájmové činnosti.

Video vzniklo v autorské dílně Mgr. Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s odlišným
mateřským jazykem a žáků nadaných, Mgr. Halky Smolové Závorové, metodičky pro vzdělávání,
a redaktorky Kateřiny Mikulcové z Národního pedagogického institutu.

Další informace k žákům s OMJ najdete na stránkách Národního
pedagogického institutu:
https://cizinci.npi.cz/
Odborníci z Národního pedagogického institutu pro vás bezplatně přeloží, co potřebujete, zajistí
tlumočení nebo prostředky na adaptačního koordinátora i jeho metodickou podporu.

Zprostředkováváme také kontakty na další organizace nabízející pomoc
žákům s OMJ a jejich rodičům:
www.inkluzivniskola.cz
www.inbaze.cz
www.icpraha.cz
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15. Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským
jazykem (1. část)
Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak
postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná
opatření jim můžete poskytnout?

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
V posledních letech se zvyšuje počet dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, které se vzdělávají
na českých školách.
V první části rozhovoru s Irenou Balaban Cakirpaloglu, krajskou koordinátorkou a odbornou
poradkyní pro vzdělávání dětí a žáků cizinců pro Olomoucký kraj v rámci Národního pedagogického
institutu ČR, se dozvíte o specifikách vzdělávání těchto dětí a žáků v mateřské a základní škole, jak
postupovat v případě, že do školy nastoupí dítě/žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ), a také
jaká podpůrná opatření mu mohou být poskytována.

Jaký je rozdíl mezi pojmy děti/žáci cizinců a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem?
Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem tvoří širší kategorii, která zahrnuje všechny děti bez ohledu
na občanství. Nezáleží na tom, jestli mají cizí státní občanství, anebo české. Mohou to být děti, u
nichž jeden nebo oba rodiče mají odlišný mateřský jazyk, nebo to můžou být děti, které se narodily
v zahraničí, ale rodiče jsou Češi. Naopak děti/žáci cizinců představují užší kategorii. Konkrétně se
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týká dětí, které mají cizí státní příslušnost. S nedostatečnou znalostí českého jazyka se mohou
nicméně potýkat děti/žáci obou kategorií.
Jaká jsou specifika vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole?
V mateřské škole bych pedagogům doporučila, aby na děti netlačili s mluveným projevem, jelikož se
právě tam děti poprvé setkávají s institucí jako takovou. Potkávají učitele, jiné děti a jiná pravidla a
zvyklosti než doma. Obzvláště je důležité, aby učitelé respektovali tzv. „tiché období“, kdy se děti
vůbec nechtějí verbálně projevovat. Jakýkoli nátlak k mluvení může vést k tomu, že se děti uzavřou
do sebe, nebo dokonce přestanou komunikovat. Znám dost případů, kdy se na dítě zbytečně
spěchalo, a pak se u něj například rozvinul selektivní mutismus. Dítě má nárok třeba i půl roku nebo
rok nemluvit. Období „ticha“ je také spojeno se samotnou adaptací na mateřskou školu, což u
každého dítěte trvá různě dlouho. Dítě samo vycítí, kdy je správná doba, aby se rozmluvilo.
Samozřejmě také záleží na povaze, jestli je extrovertní, nebo spíše uzavřenější, stydlivější,
introvertní.
Dále bych pedagogům doporučila, aby postupně zařazovali skupinové aktivity v menších skupinkách
– třeba ve dvojici nebo v trojici. Dítě se tak bude méně bát se nějakým způsobem projevit. Je dobré
postupně do skupinových aktivit zahrnovat říkanky a písničky. Doporučila bych také při mluvení
přímo na dítě, aby používali správný tvar slova, bez zdrobnělin, s častějším opakováním jednoho
slova. Vždy je pro konkrétní věc dobré používat stejné slovo, vyvarovat se synonym. Pokud se dítě
snaží mluvit, neopravovat, neříkat „takhle je to špatně, říká se to tak“, radši ho nechat mluvit a
zopakovat správně, aby si nezafixovalo špatný způsob výslovnosti. Dále je možné využít obrázkové
komunikační kartičky, například i ty určené pro děti s poruchami autistického spektra. Za velmi
povedenou metodiku zaměřenou na podporu práce pedagogů v předškolním vzdělávání považuji
publikaci Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku od autorek Kláry Hannové a Petry
Slavíkové, která je bezplatně ke stažení na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žáky cizince. Součástí publikace je soubor osvědčených her podporujících budování jazykových
dovedností.
Doporučila byste u dětí s odlišným mateřským jazykem odklad nástupu povinné školní
docházky?
Může se zdát oprávněné, že je lepší takové dítě déle udržet v mateřské škole, než ho nechat
nastoupit do základní školy s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Na druhou stranu je nutno brát
v potaz, že pokud je dítě už čtenář, nebo je celkově kognitivně a sociálně zralé, zůstat déle v
mateřské škole by mu spíš mohlo uškodit. Nicméně, pokud je dítě nezralé po všech stránkách, odklad
bych doporučila.
Co vám v systému podpory v předškolním vzdělávání u dětí s odlišným mateřským jazykem
chybí?
Chybí mi, že tam nebývají speciální pedagogové, logopedi. Tyto děti mají občas docela odlišnou
výslovnost, potřebují práci s jednotlivými hláskami. Rodiče často sami také nemusí ovládat český
jazyk dobře, takže jakýkoliv nácvik logopedických hlásek nemusí vůbec s dítětem zvládnout. Také
chybí obecná informovanost o tom, jak se člověk učí cizí jazyk. Dost často se setkávám s názorem, že
naučit se cizí jazyk trvá rok až dva. Ano, je pravda, že se člověk za takovou dobu může naučit
komunikovat, ale je potřeba rozlišovat mezi komunikační a akademickou rovinou jazyka. Akademická
jazyková rovina je na naučení nejtěžší, její zvládnutí trvá i několik let a právě v ní spočívá „jádro“
školní úspěšnosti, kam spadá například i složení maturitní zkoušky z českého jazyka.
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Další informace:
Co znamená „komunikační plynulost“?
Komunikační plynulost, podle „teorie ledovce“ badatele Jima Cumminse [1], zahrnuje širší
kontext porozumění druhému jazyku včetně interpretace gest, mimiky, okolí, předmětů nebo
piktogramatických ztvárnění situací nebo předmětů souvisejících s komunikací. Komunikační
plynulost může žák s odlišným mateřským jazykem rozvíjet ve škole při běžné komunikaci o
přestávkách, v šatně, na obědě, při skupinové práci apod. U začátečníků může rozvoj
komunikační plynulosti probíhat například formou přiřazování frází k obrázkům.
Co znamená „osvojení jazyka v akademické rovině“?
Osvojení jazyka v akademické rovině, opět podle „teorie ledovce“ badatele Jima Cumminse [1],
naopak vychází z kontextu pouze jazykového, týká se porozumění textům a slovní zásobě daného
oboru, třídění informací, čtení učebnic, vyplňování testů, psaní zápisů, zkoušení apod.
Osvojování akademické roviny se u začátečníků děje například rozborem básní a vůbec
používáním jazyka na pokročilé úrovni.
Zdroj:
https://www.inkluzivniskola.cz/teorie-ledovce
https://www.inkluzivniskola.cz/uceni-se-druhemu-jazyku

A jaká jsou specifika začátku povinné školní docházky?
Základní škola je pro žáka s odlišným mateřským jazykem nejsložitější. Platí, že čím dřív zahájí školní
docházku v české škole, tím lepší má vyhlídky, co se týče zvládnutí jazyka a celkové školní
úspěšnosti. Nejhůře jsou na tom žáci na druhém stupni, když přijdou do české školy bez znalosti
vyučovacího jazyka. Obzvlášť se to týká žáků, kteří navštěvuji osmý nebo devátý ročník a mají
pokračovat na střední školu. Jejich úroveň českého jazyka je velmi často nedostatečná. Je potřeba
také pečlivě a včas zvažovat, jestli je nutné umístit žáka o ročník nebo o dva níž, aby měl dostatek
času se jazyk naučit, obzvlášť pokud se jedná o žáka motivovaného ke studiu i k poznávání. Může pak
nastat situace, kdy žák nebude mít vytvořené adekvátní sociální vazby, může se začít cítit
méněcenně a osamoceně. Jinak řečeno, dobré vrstevnické vztahy napomáhají rychlejšímu učení
jazyka.
Jaký přístup doporučujete učitelům na základní škole?
Je třeba omezovat výuku a učivo jen na to podstatné, na základní slovní zásobu, která se opakuje. U
žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka je potřeba, aby skrze vizualizaci porozuměli
obsahu učiva a zároveň si podle toho i rozvíjeli slovní zásobu. Je potřeba, aby učitelé obsah učiva co
nejvíce graficky vizualizovali pomocí obrázků, grafů a tabulek. Tato metoda, která podporuje chápání
obsahu předmětu pomocí vizualizace, zařazuje informace do souvislosti a zároveň pracuje s jazykem,
se nazývá klíčový vizuál.
Dále je vhodné zjistit, v čem jsou tito žáci dobří, co je baví a jaké jsou jejich silné stránky. Žák, který
neumí česky, se velmi často cítí méněcenně, protože najednou kvůli jazykové bariéře nemůže
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uplatnit své kompetence. Může mít proto pocit, že nepatří do kolektivu, že to nezvládá. Je tedy dobré
žákům poskytnout takové možnosti, aby se cítili úspěšní. Může se jednat o volnočasové aktivity, kde
není potřeba moc používat český jazyk, ať už je to výtvarka, keramika, nebo nějaký sport. Pokud jsou
rodilí mluvčí například v angličtině, je možné jim přiřadit funkci „asistenta“ ve třídě. Mohou
například pomáhat učitelům nebo vést konverzaci s ostatními spolužáky. Žák pak bude ostatními
spolužáky vnímán jako jim rovný. Pokud jsou ale tito žáci dlouhodobě izolovaní, může snadno dojít
k tomu, že se stanou oběťmi šikany nebo budou různými způsoby ostrakizováni.

Tip:
Přehledné informace a příklady metody klíčový vizuál najdete na stránkách
https://www.inkluzivniskola.cz/graficka-vizualizace-obsahu.

Jaké může učitel na základní škole využívat pomůcky?
Je dobré, aby učitelé vycházeli z principů učebnic pro žáky s odlišným mateřským jazykem, které
najdou například na webové stránce Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících
děti/žáky cizince NPI ČR.
Mně osobně, jakožto žákyni s odlišným mateřským jazykem, se ve škole osvědčilo vést si slovníček,
protože v každém předmětu jsou odlišné pojmy, které se opakují. Žáci se pak jazyk naučí rychleji.
Můžou to být pojmy jako „napiš,“ „vysvětli,“ „ukaž,“ taková ta základní slova. Postupně je možné
slovíčka spojovat do základních slovních spojení, učit se jazyk v kontextu jednotlivých vyučovacích
předmětů, na základě jednotlivých témat v hodině. Také čtení knih a psaní významně napomáhá
učení, žák si upevňuje jak slovní zásobu, tak i jednotlivá slovní spojení nebo obraty.
Jaký vliv má na vzdělávání mateřský jazyk dítěte?
Mateřský jazyk má velký vliv na učení se českému jazyku. Pokud dítě ovládá některý ze slovanských
jazyků, je možné paralelně rozvíjet jak slovní zásobu, tak i gramatiku. To platí i pro azbuku, odlišné
písmo se dá naučit velmi rychle, zhruba do jednoho měsíce. Pokud dítě ovládá jiný jazyk než
slovanský, je důležité, aby si nejdříve budovalo základní slovní zásobu. Až později je možné přistoupit
k výuce gramatiky.
Mohou být děti s odlišným mateřským jazykem vzdělávány s pomocí podpůrných opatření?
Díky podpůrným opatřením podle současné školské legislativy mohou mít tyto děti významnější
podporu ve vzdělávání. Přesto se často setkávám s tím, že jich mnoho podpůrná opatření nevyužívá a
jsou ve vzdělávání ponechány samy sobě. Už od začátku je potřeba dobře nastavit spolupráci mezi
školským poradenským zařízením, školou a rodinou. Jedině tak je možná úspěšná integrace těchto
dětí ve školském systému.
Jak má postupovat škola, do níž nastoupí žák s odlišným mateřským jazykem?
Určitě by měla nejdříve kontaktovat nejbližší školské poradenské zařízení. Tam žáka vyšetří a na
základě výsledků pak zvolí adekvátní podpůrná opatření.
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Dále zajistit učebnice, podpůrné materiály, doučování, individuální vzdělávací plán. Je důležité
vyjádřit žákům důvěru v jejich schopnosti a dovednosti, důvěru v to, že si dokážou češtinu osvojit. Je
dobré, aby začali věřit, že za pár let se jejich situace změní, že to není setrvalý stav. Také je potřeba
je více podporovat v oblastech, které jim dobře jdou. Jazyk se postupně naučí, ale naučí se ho, když
jsou motivovaní a šťastní, ne když jsou vystresovaní.
Pokud učitel nemá zkušenost se žákem s odlišným mateřským jazykem, může si být nejistý, jak
postupovat při výuce. I toto je v pořádku. Je dobré, když si učitelé zkušenosti mezi sebou vyměňují,
třeba i formou setkání za účelem sdílení informací o tom, co žákům nejvíc pomáhá.
Školy se také aktivně obrací na Národní pedagogický institut ČR, protože my jsme takové záchranné
lano pro první dny na škole. Máme různé aktivity, které významně napomáhají integraci dětí/žáků
s odlišným mateřským jazykem, například službu adaptačního koordinátora. Podpora spočívá v tom,
že institut zafinancuje po dobu 30 dnů pedagogického pracovníka školy, který se žákem intenzivně
pracuje a pomáhá mu s adaptací na české školní prostředí. Dále zdarma nabízíme odborné
poradenství, metodické materiály, tlumočení, překlady nebo další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Na jakou formu podpory v rámci podpůrných opatření může škola dosáhnout?
Na základě Doporučení ze školského poradenského zařízení může mít dítě/žák s odlišným mateřským
jazykem nárok na různé druhy podpůrných opatření, jako je například Individuální vzdělávací plán,
speciálně-pedagogická péče nebo navýšení hodinové dotace z českého jazyka. Od září 2021 také běží
nový jazykový systém podpory dětí/žáků cizinců v mateřských a základních školách. Výuka českého
jazyka navíc žákům umožňuje se s češtinou setkávat v maximální možné míře. Je potřeba dbát také
na to, aby žák nebyl zahlcen pouze češtinou, a volit rozumně vzhledem k tomu, nakolik je žák
vyspělý, kolik jazyků současně využívá, v jakém psychickém a fyzickém stavu je. Někdy je méně více.
Tip: Podívejte se také na krátké video, kde přinášíme několik rad pro začlenění žáka s odlišným
mateřským jazykem do života třídy!

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
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FOTO: Archiv Ireny Cakirpaloglu
Irena Balaban Cakirpaloglu se narodila a vyrůstala do svých 15 let ve Skopji v Makedonii. Poté
se s rodinou přestěhovala do Olomouce, kde vystudovala gymnázium, pedagogickou fakultu
(učitelství výtvarné výchovy a pedagogiky pro střední školy – Mgr.) a doktorské studium v oboru
antropologie (Ph.D.). Vzhledem k osobním zkušenostem se studiem na české škole bez znalosti
vyučovacího jazyka se během své pedagogické praxe orientovala na problematiku vzdělávání
žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách.
Působí také na vysoké škole jako vědecká pracovnice, kde vyučuje předměty zaměřené na
multikulturní výchovu, interkulturní komunikaci a současnou pedagogiku. Je spoluřešitelkou a
členkou několika systémových a výzkumných projektů.
Aktivně publikuje v odborných časopisech v ČR a zahraničí, věnuje se výtvarné výstavní činnost
v ČR a zahraničí. V současnosti pracuje jako krajská metodička v projektu APIV B (NPI ČR), kde
také příležitostně lektoruje. Je vdaná, má dvě děti.

Ve druhé části rozhovoru s Irenou Balaban Cakirpaloglu se dozvíte o způsobech začleňování žáků s
odlišným mateřským jazykem do kolektivu vrstevníků, tipech na výuku češtiny, spolupráci s rodinou
a problematice rozvoje mateřského jazyka.

Zdroje:
[1] Cummins, J. (2005). Teaching for cross-language transfer in dual language education:
Possibilities and pitfalls. In TESOL Symposium on dual language education: Teaching and learning
two languages in the EFL setting (pp. 1–18). Estambul: Universidad BogaziciTurquía.
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16. Co mám dělat když… začínám učit češtinu jako druhý
jazyk
V českých školách každý rok přibývají žáci, pro které čeština není mateřským jazykem. Často do
školy vstupují s žádnou nebo velmi malou znalostí češtiny. Od samého počátku potřebují co
nejintenzivnější jazykovou přípravu, aby se mohli co nejdříve zapojit do výuky, života ve škole i po
vyučování. V krátkém videu přinášíme několik rad pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

Přehrát video

Jak na výuku češtiny jako cizího jazyka?
Vzpomeňte si, jak jste se sami učili cizí jazyk. Co konkrétně vám pomáhalo? Co vás naopak
odrazovalo? A co říkají žáci ve vaší škole anebo vaši kolegové jazykáři o výuce a učení se cizímu
jazyku? Co jim pomáhá?
Žáci, kteří mají češtinu jako odlišný mateřský jazyk, se češtinu učí zcela jinak než ti, pro které je
čeština rodným jazykem. Říkáme, že se češtinu učí jako druhý jazyk. Výuka češtiny jako druhého
jazyka je postavena na podobných principech jako výuka cizích jazyků – angličtiny, francouzštiny
nebo němčiny. Zcela se liší od výuky českého jazyka a literatury pro rodilé mluvčí, tak jak ji znáte
z české školy.
V rámci výuky češtiny jako druhého jazyka se rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti:

mluvení
poslech
čtení
psaní
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Výuka češtiny jako druhého jazyka se podobá nabalování sněhové koule. Je vhodné postupovat
pomalu, krok po kroku. Na začátku se soustřeďte na jednoduché fráze, pozdravy, poděkování,
prosby. Slovní zásoba by měla být vždy spojená s tím, co žáka bezprostředně vizuálně obklopuje –
rodina, třída, škola. Zaměřte se na poslech a mluvení: žák potřebuje češtinu, aby jednak porozuměl,
jednak se domluvil s druhými, a byl tak schopen navázat a rozvíjet sociální kontakty. Je proto vhodné
pamatovat na to, že gramatika je v rámci výuky češtiny jako cizího jazyka prostředkem, nikoliv cílem.
Vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka je popsán v Kurikulu češtiny jako druhého jazyka pro
základní vzdělávání. Určuje, co by mělo být náplní hodin češtiny jako druhého jazyka.
Vyberte si učebnici s metodikou, přečtěte si metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka, navštivte
seminář NPI ČR k výuce češtiny jako druhého jazyka.
Video vzniklo v autorské dílně Mgr. Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s odlišným
mateřským jazykem a žáků nadaných, Mgr. Halky Smolové Závorové, metodičky pro vzdělávání, a
redaktorky Kateřiny Mikulcové z Národního pedagogického institutu.

Další informace k žákům s OMJ najdete na stránkách Národního pedagogického
institutu:
https://cizinci.npi.cz/
Odborníci z Národního pedagogického institutu pro vás bezplatně přeloží, co potřebujete, zajistí
tlumočení nebo prostředky na adaptačního koordinátora i jeho metodickou podporu.
Zprostředkováváme také kontakty na další organizace nabízející pomoc žákům s OMJ a
jejich rodičům:
www.inkluzivniskola.cz
www.inbaze.cz
www.icpraha.cz
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17. Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským
jazykem (2. část)
Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak
postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná
opatření jim můžete poskytnout?

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
Irena Balaban Cakirpaloglu, odborná poradkyně pro vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským
jazykem, vás v druhé části rozhovoru seznámí s vlastní zkušeností, kdy jako skoro šestnáctiletá dívka
bez znalosti češtiny nastoupila na české gymnázium, dále se způsoby začleňování dětí a žáků
s odlišným mateřským jazykem do kolektivu vrstevníků, s tipy na výuku češtiny a spoluprací
s rodinou a v neposlední řadě s problematikou rozvoje mateřského jazyka.
V první části rozhovoru jste už zmínila, že vy sama jste byla žákyní s odlišným mateřským
jazykem, než je český. Jakou jste dostávala podporu, když jste přišla do českého prostředí?
Podporu jsem nedostala žádnou, tenkrát pro žáky s odlišným mateřským jazykem podpora nebyla.
To vám bylo patnáct let?
Skoro šestnáct, přišla jsem do druhého ročníku. První reakce vedení školy byla, abychom se sestrou
nastoupily o ročník níž, že tam budeme mít více prostoru a času se česky lépe naučit. A to je to,
v čem spousta škol udělá chybu. Není problém vyučovací látka, problémem je samotný jazyk.
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Naštěstí nám rodiče vykomunikovali, že nás zařadili do druhého ročníku, kam jsme patřily podle
věku a předchozího absolvovaného vzdělání. Zároveň ale ve vzduchu „viselo“ ultimátum, že pokud
budeme mít velké problémy, přijdou změny. Učitelé byli na druhou stranu strašně hodní, věděli, že
neumíme česky a pořád se nás ptali, jak se nám tady líbí. Byly jsme celkově pod obrovským tlakem.
Já si pamatuji, že jsem pořád plakala, protože se mi tam vůbec nelíbilo, nedokázala jsem si zvyknout
na tak malé město, odlišný život. Všem jsem tvrdila, že je mi dobře, a přitom mi nebylo. Nebylo to
jednoduché. Ta škola hodně jela na výkon. Od začátku bylo známkování, zkoušení.
Takže jak jste přišla do české školy, hned vás zkoušeli a známkovali?
Ano, vzpomínám si na opakování učiva z prvního ročníku z matematiky. Podívala jsem se na to a
netušila jsem, o čem to je. Rodiče nám domluvili jednorázové doučování, dohnala jsem látku, a hned
se to zlepšilo. Bylo vidět, že v těch předmětech, kde čeština nebyla prioritní, jsme si vedly velmi
dobře, až nadprůměrně. Ale v předmětech jako čeština a dějepis jsme si nemohly pomoct. A shodou
okolností rodina potřebovala změnit místo bydliště a přestěhovali jsme se do Olomouce. V Olomouci
jsme nastoupily na nové gymnázium. Už jsem očekávala stejný scénář, že to nezvládneme. A
najednou se to tam obrátilo v náš prospěch. Škola sice předtím neměla zkušenosti s cizinci, ale
okamžitě udělala taková opatření, která by v zásadě každá škola byla schopná udělat, pokud by byla
ve svém přístupu trošku pružnější. Byly jsme tam první týden a učitelé si nás odzkoušeli, aby zjistili,
jak jsme na tom. Například v angličtině nás chtěli přeřadit do vyššího ročníku, protože jsme na tom
byly vědomostně mnohem lépe, než bylo požadováno. Paní učitelka z výtvarné výchovy si všimla, že
mi jde malování, tak mě přihlásila do základní umělecké školy. Strašně moc mi pomohla, protože to
bylo to, co jsem v tom okamžiku nejvíc potřebovala. Díky tomu, že nám učitelé věřili, hledali cesty,
jak nám to usnadnit, jsme se dobře přizpůsobily. Na to období ráda vzpomínám.
Kam jste se na gymnáziu posunula ve znalosti češtiny?
Zhruba za půl roku se najednou jednotlivé zvuky změnily na smysluplná slova, začala jsem rozumět
kontextu, byla jsem schopná sledovat výuku. Sice jsem ještě nebyla schopná dát dohromady složitou
větu, ale už jsem byla schopná mluvit. Po dvou letech jsme byly se sestrou schopny celkem slušně
mluvit. Paní učitelka z češtiny chtěla, abychom četly, psaly slohové práce, které nám potom
ohodnotila i po gramatické stránce. Klasické diktáty jsme nepsaly, byla by to pro nás ztráta času.
Takže to bylo takové přirozené a plynulejší učení se jazyka. Ráda bych dodala, že přístup učitelů byl
citlivý, nepotřebovali žádné školení, ale intuitivně věděli, jak nás podpořit. Od pana ředitele až po
posledního učitele.
Pojďme se věnovat tématu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do kolektivu
třídy. Jak správně postupovat a předejít problémům?
Je vhodné, aby učitel žáky předem připravil na to, že do jejich třídy nastoupí žák, který ovládá jiný
jazyk než český. Ačkoliv se samozřejmě může stát, že takový žák přijde uprostřed školního roku, ze
dne na den. Je potřeba, aby třídní učitel ostatním vysvětlil, že žák umí mluvit, ale jiným jazykem, a že
potřebuje čas na to, aby se naučil komunikovat v češtině. Včasným předáním informací může
zabránit možnému vyčleňování z kolektivu anebo ostrakizaci.
Je také na místě, aby učitel seznámil ostatní žáky se základními informacemi o zemi, odkud nový žák
pochází, jaké tam mají zvyklosti, zajímavosti, v čem je ta země odlišná od České republiky, v čem je
naopak podobná. Také by učitel měl citlivě upozornit na to, že žák česky neumí a je potřeba mu v
tomto ohledu pomoct, a to v dlouhodobém horizontu. Zdůraznit také to, že ale umí spoustu jiných
věcí, které se od něj naopak můžou naučit ostatní. Ideální je, když se ještě před nástupem žáka do

69

školy učitel sejde s rodiči, nejlépe i s využitím tlumočnických služeb, aby zjistil, jaké má žák zájmy a
vlastnosti. V praxi se ukazuje, že je velmi užitečné, když učitel stanoví tzv. patrona – spolužáka, který
se novému žákovi zpočátku intenzivněji věnuje a ukazuje mu, jak to ve škole funguje. Někdy je lepší,
když je do této aktivity zapojeno více žáků, kteří se mohou navzájem střídat, domlouvat a být
flexibilnější při plnění stanovených úkolů. Na základě zjištěných informací o žákovi je dobré ho
zapojit do konkrétních školních kroužků neboli neformálního vzdělávání podle jeho zájmů. Zapojení
žáků s odlišným mateřským jazykem do volnočasových aktivit neformálním způsobem mnohonásobně
urychluje začlenění mezi vrstevníky a také zvládnutí češtiny. Proto je namístě o tom informovat také
rodiče žáka a případně jim nabídnout seznam kroužků ve škole.
Součástí adaptačního procesu žáka s odlišným mateřským jazykem je také výuka češtiny.
Jakým způsobem mají pedagogové postupovat, aby se žák naučil česky?
V první řadě bych doporučila, aby pedagogové respektovali tzv. tiché období, kdy se žák verbálně
nemusí delší dobu vůbec projevovat. I ve výuce jazyka se především osvědčují známé pedagogické
zásady J. A. Komenského. Zdůraznila bych zejména zásadu názornosti. Ve výuce jazyka je opravdu
potřeba veškerý sdělovaný obsah názorně zprostředkovat, aby mu žák správně porozuměl. V rámci
jazykové výuky se dá tato zásada dále rozdělit na auditivní, vizuální nebo grafomotorickou. Například
vizuální názornost můžeme uplatnit při učení jednotlivých slov nebo jednoduchých slovních spojení,
kdy žák vnímá obrázek spojený se slovem, nebo také grafickou podobu slov a pravopis jazyka.
Obzvláště u mladších žáků by vizualizace měla být důsledně uplatňovaná pomocí obrázků,
vystřihovánek atd., u starších žáků je možné využít různé online vzdělávací aplikace. Zvuková neboli
auditivní názornost pomáhá přesně slyšet zvukovou podobu slova nebo vět a vnímat intonaci. Na
základě toho se učí správně artikulovat a vyslovovat. Grafomotorická názornost se uplatňuje zejména
při písemném projevu, kdy si žák na základě opisu nebo diktátu písemně fixuje podobu jednotlivých
jazykových jevů, a tak si jednotlivé tvary slov rychleji zapamatuje. Je potřeba, aby pedagogové dbali
na to, aby se žáci už od počátku souběžně s rozvojem komunikace zároveň soustředili i na písemnou
formu jazyka.
Další zásadou je zjednodušování sdělovaného obsahu. Konkrétně zjednodušovat věty, používat
jednoduché větné stavby. Je to vhodné například při studiu nové látky, nového textu. Pro žáka
s malou znalostí českého jazyka bude jistě užitečné, pokud se obsah nové látky zjednoduší, aby byl
schopen pochopit jeho podstatu. Sice je to pro pedagoga práce navíc, když dodatečně tvoří materiál
pro žáka, jeho snaha se mu ale mnohonásobně vrátí v budoucnu.
Ráda bych také vyzdvihla zásadu systematičnosti. Princip systematičnosti vyžaduje od učitele, aby
učivo uspořádal tak, aby mezi jednotlivými částmi byly zjevné vztahy a souvislosti. Pokud si žák bude
systematicky obohacovat slovní zásobu nebo gramatickou strukturu jazyka, efektivněji dojde
k přenosu a upevnění jednotlivých jazykových složek. Pokud je tématem roční období, učitel rozšiřuje
okruh slov o měsíce v roce, jednotlivé části oblečení, které oblékáme podle ročních období, typické
aktivity a druhy ovoce a zeleniny atd. Také bych doporučila inspiraci čerpat z různých metodik a
pracovních listů a reagovat na základě konkrétní potřeby žáka.
V neposlední řádě je potřeba si uvědomit, že osvojování cizího jazyka je velmi komplexní proces,
který v sobě zahrnuje jak hledisko lingvistické, tak pedagogické a psychologické. Klade velmi vysoké
nároky na žáka i na učitele. Je to proces, který není vrozený a přirozený, je založen především na
asociaci a opakování. Přestože je tento proces velmi složitý a dlouhý, výuka českého jazyka by měla
probíhat pouze v češtině. Využívání jiného zprostředkujícího jazyka by samotnou výuku komplikovalo
a oslabovalo.
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Doporučujete, aby učitelé vycházeli z běžných učebnic?
Při výuce českého jazyka jako druhého jazyka by učitelé mohli vycházet z běžných učebnic, které
jsou určené pro rodilé mluvčí, nicméně je to pro ně dost časově náročné a pro žáky s odlišným
mateřským jazykem taková výuka nemusí být vždy efektivní. Přestože jsou na českém trhu dostupné
učebnice češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem, univerzální návod neexistuje. V každém
případě doporučuji, aby učitelé primárně vycházeli z učebnic určených pro žáky s odlišným
mateřským jazykem, které jsou volně dostupné na Portálu podpory pedagogických pracovníků
vzdělávajících děti/žáky cizince. Je důležité, aby učitelé citlivě vybírali obsah učiva s ohledem na
konkrétní potřeby žáka. A rozhodně nečekali na zázrak, že se žák za rok nebo dva srovná se svými
vrstevníky, rodilými mluvčími, co se týče úrovně českého jazyka. Jeho čeština bude vždy jiná,
specifická. A abych nezapomněla, velkou pomoc při osvojování nového jazyka představuje čtení knih.
Myslíte čtení v češtině?
Ano, zpočátku klidně komiksy, pohádky, krátké čtení, kde je nějaká připojená obrazová příloha. Já
jsem například sama začínala, coby žákyně s odlišným mateřským jazykem, s povídáním O pejskovi a
kočičce, a přitom mi bylo šestnáct roků. Je dobré podpořit čtení obecně, využívat rozmanité metody
kritického myšlení, aby si žáci psali, čemu rozuměli nebo nerozuměli, co je pro ně známé nebo
neznámé. Zpočátku je u žáků, kteří mají osvojenou latinku, vhodné i čtení nahlas, kde mohou cvičit
výslovnost, artikulaci a plynulost. Při nácviku čtení a psaní je užitečný také logopedický bzučák,
který jim pomůže s vytvořením správného rytmu v mluveném a písemném projevu. Pomocí bzučáku
mohou například rozlišovat a nacvičovat dlouhé a krátké samohlásky. U mladších dětí v mateřské
škole nebo v 1. ročníku na základní škole jsou vhodné říkanky, písničky, jazykolamy. Později je
možné starším žákům doporučit čtenářský deník, kdy mohou na základě přečtených textů odpovídat
na jednoduché otázky, tvořit si slovníčky neznámých slov nebo slovních spojení. Takové slovníčky
prokážou žákovi mnohem lepší službu než elektronické slovníky, které jsou sice rychlejší, mnohdy ale
nepřesné. U mladších dětí jsou vhodné například obrázkové příběhy.
Na jednu stranu se úsilí soustředí na žákův rozvoj v češtině, ale co jeho původní mateřský
jazyk?
My tady v Česku máme trošku zvláštní pohled na cizince a na udržování jejich mateřského jazyka. Já
se docela často setkávám s tím, že dokonce i někteří pedagogové jsou přesvědčeni, že by bylo
nejlepší, pokud by se v rodině žáka mluvilo jen česky a vůbec se nepoužíval mateřský jazyk. Tvrdí, že
se tak žák dokáže rychleji naučit mluvit česky. Každopádně, zachovat a rozvíjet mateřský jazyk
považuji za velmi důležitou součást při integraci a adaptaci na nové prostředí, které žák někdy může
vnímat i jako nepřátelské, pokud adaptace neprobíhá bezproblémově. Mateřský jazyk se pro něj pak
stává stabilním bodem, díky kterému vnímá autentickou emotivní vazbu mezi ním a rodiči. Je také
důležité vědět, že existuje přímý vztah mezi mateřským a cizím jazykem, kdy dochází k transferu
prvků z jednoho jazykového systému do druhého. Transfer může být jak pozitivní, tak negativní, ve
druhém případě mluvíme o interferenci, kdy dochází k používání nesprávných jazykových konstrukcí
v novém jazyce. Typické je to například u žáků se slovanským mateřským jazykem, kdy používají
slova nebo slovní spojení, která jsou sice správná v jejich mateřském jazyce, ale v českém jazyce ne.
Podívejme se na aktuální téma, na distanční výuku. Jak podpořit žáky s odlišným
mateřským jazykem při distanční výuce?
Distanční výuka je pro ně velký problém. Ukázalo se, že jim nemá kdo pomoct, obzvlášť když rodiče
neovládají češtinu. Buď jim chyběla technologie, nebo nebyl, kdo by jim pomohl, nebo tomu
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nerozuměli, doučování nebylo pokryté. Už teď se ukazují podstatné rozdíly mezi žáky z lepšího a
horšího sociálního zázemí. Navíc, jak byli tito žáci zcela odtrženi od přirozeného českého prostředí,
češtinu vůbec nerozvíjeli, v tomto ohledu mají obrovský časový skluz. To, co už v češtině uměli,
postupně zapomněli, neměli, jak a kde procvičovat a opakovat.
Kde rodiče a učitelé najdou podpůrné materiály k distanční výuce?
Všechno najdou zdarma na stránkách Národního pedagogického institutu ČR. Jsou tam materiály k
různým úrovním češtiny a ve vybraných jazykových mutacích.
Součástí vzdělávacího procesu jsou kromě školy a žáka také jeho rodiče. Jaké tipy byste
měla pro školy, jak spolupracovat s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem?
V první řadě je dost důležité, aby škola s rodiči komunikovala pravidelně. Je dobré, pokud rodiče
neovládají češtinu, aby zajistila tlumočníka. Takovou možnost poskytuje zdarma například Národní
pedagogický institut ČR. Je vždy žádoucí využívat služby profesionálních tlumočníků, aby byla
zajištěná neutralita při tlumočení. Často se ovšem setkávám i s případy, kdy je k tlumočení přizván
příbuzný rodiny nebo jiná osoba z vlastní komunity. Takový přístup bych nedoporučila už jenom kvůli
tomu, že může snadno dojít k chybám nebo zkreslení informací, rodiče to mohou pochopit zcela
jinak, než bylo původně zamýšleno. Doporučila bych s rodiči, kteří češtinu neovládají, využívat
písemnou korespondenci v maximální možné míře. Korespondenci nebo případně SMS vést stručně,
jednoduše napsané, s přesnými termíny, pokud jsou zapotřebí. Řekla bych, že velkým usnadněním
pro školy jsou už vyhotovené aktuální překlady v různých jazykových mutacích, které máme na
stránkách Národního pedagogického institutu ČR. Určitě bych školám doporučila tzv. Deset zásad
komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí, které máme také ke stažení na stránkách
institutu. Je důležité rodičům dát najevo, že jejích dítě vzdělávání v české škole zvládne. V závěru
bych ráda doplnila, že při komunikaci je potřeba hledat pozitivní stránky žáka, snažit se společně
hledat řešení, nezdůrazňovat neustále, že když česky neumí, že je to nepřekonatelný problém.

Čtěte také:
Žáci s odlišným mateřským jazykem potřebují se vzděláváním a začleněním
do třídy pomoct. Jak pracovat s předsudky, kdy pomůže asistent pedagoga, co obnáší plán
pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán? Další články, videa a podcasty k tématu
najdete na webu Zapojmevšechny.cz v sekci Odlišný mateřský jazyk.

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
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FOTO: Archiv Ireny Cakirpaloglu
Irena Balaban Cakirpaloglu se narodila a vyrůstala do svých 15 let ve Skopji v Makedonii. Poté
se s rodinou přestěhovala do Olomouce, kde vystudovala gymnázium, pedagogickou fakultu
(učitelství výtvarné výchovy a pedagogiky pro střední školy – Mgr.) a doktorské studium v oboru
antropologie (Ph.D.). Vzhledem k osobním zkušenostem se studiem na české škole bez znalosti
vyučovacího jazyka se během své pedagogické praxe orientovala na problematiku vzdělávání
žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách.
Působí také na vysoké škole jako vědecká pracovnice, kde vyučuje předměty zaměřené na
multikulturní výchovu, interkulturní komunikaci a současnou pedagogiku. Je spoluřešitelkou a
členkou několika systémových a výzkumných projektů.
Aktivně publikuje v odborných časopisech v ČR a zahraničí, věnuje se výtvarné výstavní činnosti
v ČR a zahraničí. V současnosti pracuje jako krajská metodička v projektu APIV B (NPI ČR), kde
také příležitostně lektoruje. Je vdaná, má dvě děti.
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18. PODCAST 22. díl: Integrace dětí s odlišným mateřským
jazykem
Co čeká děti z odlišného jazykového prostředí, když nastoupí do české školy? Jaké bývají nejčastější
problémy a jaké možnosti mají učitelé i žáci, aby integrace proběhla co nejlépe? Hostem tohoto
podcastu je Jan Heinrich ze společnosti META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným
mateřským jazykem.

Přehrát video

Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem
Hostem nového podcastu Adély Pospíchalové je Bc. Jan Heinrich z obecně prospěšné společnosti
META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem. Obecně prospěšná
společnost META, o.p.s. pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, naučit se
česky, součástí její činnosti je i poradenství. Také se však s cílenou pomocí obrací na samotné školy,
které mnohdy tápou a často dítě raději odmítnou z obavy, jak se k integraci dítěte s odlišným
mateřským jazykem (dále OMJ) postavit.
Většina nově příchozích rodin cizinců má nulovou nebo jen velmi mlhavou představu, jak české
školství funguje. Každá rodina přichází se svou vlastní zkušeností ze země původu, a ty se často
diametrálně liší. Málokdo se tedy vyzná ve svých právech a povinnostech, v tom, co přesně obnáší v
České republice povinná školní docházka apod. Nikdy však nelze čekat s nástupem do školy až do
doby, kdy se dítě naučí dostatečně česky.
Prvním problémem je samozřejmě jazyk a následně scholarizace. Dítě se obvykle posílá do spádové
školy, určitě není vhodné situaci zhoršovat dojížděním mimo bydliště. Navíc není žádoucí, aby se
například v nějaké škole (vstřícné vůči integraci cizinců) koncentrovalo více studentů s OMJ. Každé
dítě by mělo hned po nástupu obdržet co největší podporu ve formě jazykové přípravy a následně
plán pedagogické podpory, a to nejen v českém jazyce, ale i všech ostatních předmětech. Rozhodně
se nedoporučuje, aby dítě automaticky šlo o ročník níže jen proto, že neumí dostatečně česky, byť je
to na mnoha školách častá praxe.
V každém případě je třeba mít na paměti, že se jedná o velice individuální záležitost, kdy hraje roli
celá řada faktorů, včetně osobnosti daného dítěte. Některé děti se díky svému osobnímu nastavení
rychle zapojí do kolektivu, což prospívá i následnému učení se češtině, u jiných může odlišné
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prostředí a logické zhoršení (anebo kolísání) školních výkonů vyvolat silnou frustraci, která může
vést k pasivitě a letargii, jindy naopak k „vyrušování“ ve snaze upoutat na sebe pozornost. Vždy je na
místě vstřícnost a trpělivost ze strany učitele.
Integrace a adaptace dítěte mnohdy od samého počátku naráží na problém komunikace s rodinou.

Komunikace s rodinou
Existuje celá řada způsobů, jak s rodinou navázat kontakt a nastavit oboustrannou komunikaci, která
je pro integraci žáků s OMJ zcela zásadní. Národní pedagogický institut ČR například nabízí školám
bezplatné služby tlumočníků, překlady a celou řadu textů a dokumentů v nejrůznějších jazykových
mutacích. Mnohé neziskové organizace a integrační centra, více viz například na
https://icpraha.com/, kde lze nalézt aktivity pro klienty, či Koncepce hl. m. Prahy pro oblast
integrace cizinců pak nabízejí služby poraden či adaptačních kurzů. Charita ČR také nabízí
informační telefonické linky s tlumočením ve třech jazycích: vietnamština, mongolština, ukrajinština.
Rodina by měla být v první řadě obeznámena se svými právy a povinnostmi, s významem povinné
školní docházky a s tím, jakým způsobem probíhá na dané škole komunikace se zákonnými zástupci
(výstupy v podobě e-mailu, elektronické žákovské knížky – škola online, bakaláři apod.). Některé z
těchto aplikací už fungují i v jiných jazycích.

Vietnamská komunita
Pro vietnamské rodiny je typická úcta k autoritám, zároveň však tyto rodiny očekávají, že se o vše
potřebné postará škola. Rodiče nejsou mnohdy zvyklí se aktivně zapojovat, komunikovat se školou,
psát si o informace nebo kontaktovat pedagogy kvůli úkolům, případně zařizovat potřebné
dokumenty. Rodiny často při komunikaci využívají prostředníků, buď někoho ze širší rodiny (starší
sourozenec na třídních schůzkách apod.), či institutu „náhradního prarodiče“ z řad českých
známých. Tato praxe sice funguje, ale je minimálně z právního hlediska sporná, navíc se tím rodiče
vyčleňují ze školního života svých dětí. Škola by měla v každém případě usilovat o to, aby tyto rodiče
co nejvíce zapojila.

Ruskojazyčná komunita
Tato komunita je té české logicky kulturně blíže, i jazykové problémy zde nebývají tak velké jako u
neslovanských rodin. Také tyto rodiny obvykle více sledují, co se s jejich dítětem ve škole děje.
Problémem bývá spíše odlišná zkušenost se vzdělávacím systémem a s tím souvisejícím očekáváním –
rodiny z těchto zemí bývají často konzervativněji založeny, jsou zaměřeny na větší výkon,
memorování, a v mnoha případech nejsou zastánci progresivnějších či alternativních metod – mají
pak pocit, že se děti nic nenaučí.
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Integrace a střední škola
Podpora integrace studenta je možná i po nástupu na střední školu. Legislativně již bohužel není
nárok na jazykovou přípravu. I na tyto studenty se ale vztahuje § 16 školského zákona, vyhlášky č.
27/2016 Sb. (jde o žáky odlišného kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka).
Bohužel ani školská zařízení, ani poradny nejsou zvyklé v takovém případě tyto možnosti podpory
implementovat a nevědí to často ani sami žáci. V praxi jsou pro tyto žáky často jedinou úlevou
slovníky u maturity a čas navíc. Ostatně problémem bývají už samotné přijímací zkoušky, které jsou
nejen u českého jazyka, ale i u matematiky (z níž musejí zkoušku skládat i ti uchazeči, kteří se
předtím nevzdělávali v české škole a byli z přijímaček z češtiny uvolněni), založeny do značné míry
na pokročilém porozumění textu v ČJ. Z důvodu nedostatečné podpory během samotné docházky na
SŠ pak mnoho z těch studentů s OMJ, kteří překonali bariéru přijímacího řízení, středoškolská studia
nedokončí (z cizinců ve věku 17 let je až 1/3 mimo vzdělávací systém).
META proto již dlouhá léta bojuje za legislativní změny pro děti s OMJ, především pokud jde o
studium na SŠ. I úřad ombudsmana uznal, že děti s OMJ nemají v České republice rovné podmínky a
zaštítil například konferenci v Brně věnovanou této tematice. Potřebné změny včetně úpravy
přijímacího řízení, rozšíření jazykové přípravy a podpůrných opatření i na SŠ a zavedení speciální
jazykové přípravy mezi základní a střední školou jsou popsány v materiálu Strategické cíle pro
jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2020–2022.
V tomto ohledu došlo přece jen k jistému posunu, již pět let běží intenzivní roční přípravný kurz,
který META pořádá ve spolupráci s organizací Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. a jenž je
financován ze strany dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS. Záměrem bylo vytvořit úplně nový
typ kurzu, který kombinuje jazykovou výuku s výukou obsahu učiva ze základní školy, a to z důvodu
snadnější možnosti následného uplatnění při studiu na SŠ. Cílem bylo také samotnou realizací
upozornit na chybějící systémovou podporu těmto mladým lidem. Více na: Roční přípravný kurz před
SŠ | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Podpora pro učitele
Učitelé, kteří mají ve třídě dítě s OMJ, které neumí česky, mají různé možnosti. U organizace META
a Národního pedagogického institutu lze získat v takovém případě metodickou podporu. Nabízí se
také další vzdělávání učitelů, a to prostřednictvím nejrůznějších seminářů. Pomoc lze hledat i u
mnoha dalších organizací, které škole zprostředkují komunikaci s rodinou, do hry může vstoupit
adaptační koordinátor, podpora může přijít také ze strany vedení školy, obce apod. Pedagogickopsychologická poradna může dítěti stanovit konkrétní podpůrná opatření. Ta se řídí §16 školského
zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. a metodikou MŠMT pro poskytování služeb školských poradenských
zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).

Kazuistika
Jedním z mnoha příběhů se zdárným koncem je integrace rumunského chlapce ve 4. ročníku, který
přišel do české základní školy bez jakékoliv předchozí znalosti českého jazyka. Již od počátku s ním
byly i kázeňské problémy. Od prvního dne totiž dostával špatné známky, například z diktátů,
vyjmenovaných slov apod.! Přes veškerou snahu byla nakonec nutná změna školy. Výsledkem byl
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obrat o sto osmdesát stupňů, kdy se potvrdilo, že se jedná o velmi nadané dítě, jehož jediným
problémem byla jazyková bariéra a které dnes zvládá školu bez větších problémů.

Co je nejdůležitější pro úspěšnou integraci
dítě se musí ve škole cítit bezpečně a přijímané;
maximální podpora výuky češtiny, a to nejen v hodinách českého jazyka – nutná reflexe i v
dalších předmětech;
možnost seberealizace – podpora zájmové činnosti;
fungující oboustranná komunikace.

Partnerem této sekce Odlišný mateřský jazyk na Zapojmevšechny.cz je
portál www.inkluzivniskola.cz a obecně prospěšná společnost META, o.p.s.: Společnost
pro příležitosti mladých migrantů.

Bc. Jan Heinrich

Vystudoval obor Sociologie a sociální politika v Institutu sociologických studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy (2004). V letech 2007– 2011 pracoval jako vychovatel v dětském domově
rodinného typu Radost s programem sanace rodiny. Mezi roky 2011– 2012 působil jako sociální
pracovník a metodik v projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání Národního
pedagogického institutu.
Od roku 2012 pracuje jako sociální pracovník v META, o. p. s. Věnuje se zejména poradenství
migrantům v oblasti vzdělávání. Má také zkušenosti s tvorbou a vedením workshopů pro třídy
zaměřených na migrační problematiku pro organizace META a UNHCR (Úřad Vysokého
komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky). Je spoluautorem a lektorem
akreditovaného kurzu Sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání.
Od roku 2021 působí v META také jako vedoucí nově zřízené sociální služby SASKIA (Sociálně
Aktivizační Služba pro rodiny s dětmi – Komunikace, Integrace, Adaptace).
Kontakt:
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Telefon: +420 777 756 858
E-mail: heinrich@meta-ops.cz
Web: Kontakty | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

META, o.p.s.
Pomáháme rodinám s migrační zkušeností zorientovat se v českém školství a začleněním do
společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a dospělé. Školám
poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které mají nulovou nebo jen malou znalost češtiny.
Dále pořádáme semináře, poskytujeme metodickou podporu a materiály do výuky. Dlouhodobě
navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které odrážejí aktuální potřeby škol a dětí s
odlišným mateřským jazykem a které rozvíjejí jejich potenciál. Pomocí aktivit pro veřejnost
napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více na: Společnost pro
příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

SASKIA – Sociálně Aktivizační Služba pro rodiny s
dětmi – Komunikace, Integrace, Adaptace
Další registrovanou sociální službou META,o.p.s. je od 2021 sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi. Naši pracovníci podporují mladé migranty a jejich rodiny v komplikovaných
životních situacích, zejména s ohledem na potřeby ohrožených dětí. V této službě nabízíme
intenzivní dlouhodobou spolupráci s rodinou, podporu ve výchově a vzdělávání při zvládání
psychické zátěže a stresových situací, řešení sociální situace, chodu domácnosti apod.
Součástí služby je koordinovaná spolupráce s dalšími aktéry – spolupráce se školou, OSPOD
(orgány sociálně – právní ochrany dětí) a jinými úřady a organizacemi pracujícími s danou
rodinou. Služba pomáhá facilitovat komunikaci a překonávat znevýhodnění dané kulturní a
jazykovou bariérou. Více na: Služba SASKIA pro rodiny s dětmi | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

Doporučená literatura:
KOLEKTIV AUTORŮ. (2016). Diskriminace do školy nepatří [online]. Praha: META, o.p.s. –
Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Dostupné online v 9 jazykových verzích na:
https://meta-ops.eu/publikace/diskriminace-do-skoly-nepatri/ [dat. cit. 10.1.2022]
CUMMINS, J., HROMADOVÁ M., PAPÁČKOVÁ, Z., ŠÁMALOVÁ, J., TITĚROVÁ, K., A KOL.
(2021). Existuje-li to, je to možné. Praha: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých
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migrantů.

Užitečné zdroje:
Služby pro cizince (poradenství, doučování, kurzy češtiny):
https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/jak-vam-muzeme-pomoct/
https://www.cicops.cz/cz/kurzy
https://inbaze.cz/kurzy-ceskeho-jazyka/
https://ujop.cuni.cz/kurzy/
https://p-p-i.cz/

Služby pro pedagogy:
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://cizinci.npi.cz/e-poradenstvi/

Kurzy pro učitele:
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare-pro-pedagogy
https://ujop.cuni.cz/kurzy/
https://www.cicops.cz/cz/dalsi-vzdelavani
https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/
https://p-p-i.cz/

Metodická podpora:
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/zapojeni-do-vyuky-materialy
https://meta-ops.eu/publikace-produkty/
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https://p-p-i.cz/ke-stazeni/brozury/

Další kontakty:
https://www.cicops.cz/cz/
https://www.migrace.com/
http://www.novaskolaops.cz/projekty/
https://cizinci.npi.cz/
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19. Z nejhorších škol na špičku ve vzdělávání: Jak to
Leicester dokázal?
Veřejné školy v anglickém Leicesteru měly ještě na začátku tisíciletí velice špatnou pověst, patřily
mezi nejhorší v celé zemi. Dnes je naopak průmyslové město dáváno ve vzdělávání za vzor. Jak se
něco takového povedlo? Velkou zásluhu na tom má Agentura na podporu rozvoje škol, místní
radnice, komunita, učitelé, rodiče a jejich schopnost spolupráce. V článku si popíšeme tento
inspirativní příběh podrobněji.

Ilustrační foto | FOTO: Archiv Vladislava Güntera
Leicester (Pozn.: Čti Lestr (či lesterský/á/é, Lestršír) je průmyslové město ve střední Anglii, které má
v současné době zhruba 310 tisíc obyvatel. Více než polovinu z nich tvoří imigranti (pro srovnání, v
celé Anglii a Velšsku je to 16 %) a ve městě se tak hovoří více než sto jazyky. Tento poměr má své
počátky již v 60.–70. letech 20. století, kdy vlivem úpadku některých tradičních průmyslových odvětví
(jako textilní průmysl) započal odliv původního obyvatelstva. Na jeho místě se začali usazovat
imigranti. Nejprve z dřívějších britských kolonií, postupně též z východní Evropy, což vygradovalo
zejména po roce 2004, kdy došlo ke vstupu Polska, ČR, Maďarska a Slovenska do EU.

Příběh úspěchu
Ještě na počátku tisíciletí měly leicesterské veřejné školy tu nejhorší pověst, respektive nejhorší
výsledky v celobritském srovnání. Proto byla na počátku tisíciletí britskou vládou založena
organizace SDSA (School Development Support Agency – Agentura na podporu rozvoje škol), která
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měla pomoci se zlepšením kvality vzdělávání ve městě.
Již po třech letech jejího působení se úroveň místních škol natolik zlepšila (leicesterské školy dosáhly
národního průměru co do srovnání výsledků vzdělávání), že britská vláda usoudila, že agenturu dále
nepotřebuje. Místní školy ani radnice ale tento názor nesdílely, proto přešla SDSA do soukromého,
respektive neziskového modu. Dnes si na její služby přispívají místní školy samy ze svých rozpočtů.
Další zdroje agentura zajišťuje prostřednictvím projektů či hrazenými odbornými službami.

Co dělá Agentura na podporu rozvoje škol?
Činnosti a aktivity SDSA pro školy jsou komplexní. Zahrnují:
sběr dat (včetně pravidelných a propracovaných sebeevaluací škol a pedagogů);
analýzu sebraných dat;
plánování možných zlepšení a pokroků na základě zjištěných faktů, konkrétních výsledků a
výstupů;
odbornou expertízu v identifikovaných problémových oblastech a implementaci projektů na
řešení klíčových otázek (například podporu čtenářské gramotnosti, duševního zdraví a wellbeingu, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, podporu dětí s tělesným postižením,
žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo hudebně nadaných žáků, koučink);
posouzení a vyhodnocení výsledků a dopadu aktivit.
Díky mnohaletému úsilí SDSA, místní radnice a škol, učitelů, rodičů, komunit a dalších aktérů je
dnes Leicester uznáván jako laboratoř dobrých praxí a progresivních přístupů ve vzdělávání nejen v
britském, nýbrž v celoevropském kontextu. Leicesterské ústavy se i přes řadu problémů plynoucích
ze sociální, ekonomické i národnostní situace ve městě pyšní nejlepšími výsledky žáků veřejných škol
v Anglii a v celém Spojeném království. Místní odborníci, ředitelé škol a pedagogové jsou vítanými
hosty a spolupracovníky svých kolegů v celé řadě evropských zemí, včetně České republiky.
V SDSA momentálně pracuje šestnáct zaměstnanců, většinou na pozicích projektových manažerů
zaměřených na rozvoj v identifikovaných problémových oblastech. Další část projektových manažerů
se zaměřuje na sběr a analýzu dat ze škol. SDSA působí po celém hrabství Leicestershire, včetně
například města Derby. Je iniciátorem a podporovatelem místních partnerství, konkrétně v
samotném Leicesteru s názvem Leicester Primary Partnership (LPP). Více se lze o agentuře dočíst na
jejich webových stránkách.

Systém podpory rozvoje škol v Leicesteru
Podívejme se bodově, co je vlastně zmiňovaný Leicester Primary Partnership (LPP):
program na podporu partnerství škol v Leicesteru;
vznikl v roce 2007 a za členství v něm místní školy platí poplatek;
má neziskový status;
ač je členství v něm dobrovolné, účastní se jej všechny státem financované školy ve městě;
je realizátorem konkrétních strategických projektů na podporu rozvoje kvality místních škol.
Důležitý je při rozvoji vzdělávání i přístup vedení samotného města. Leicester podporuje:
spolupráci a provázanost místních škol;
rozvoj výukových metodik;
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rodiny nově příchozích;
tzv. „celebrations“, neboli pravidelné oslavy a propagaci úspěchů místních žáků.
Pro tyto účely město organizuje platformu Leicester Education Strategic Partnership (LESP),
kde se potkávají místní klíčoví aktéři a jehož členem je samozřejmě též LPP coby zástupce všech
státem řízených škol.

Příklad spolupráce místních škol v rámci partnerství
Místní školy si v minulosti domluvily vzájemnou metodickou podporu na základě sledování studijních
výsledků žáků, a to primárně v rámci tzv. triád. Vzájemně si porovnávají a vyhodnocují studijní
úspěchy, a pokud má některá z nich v nějaké oblasti problémy, jsou ředitelé zbylých dvou připraveni
pomoci – metodicky, personálně apod. Triády také spolupracují a vyměňují si informace či kapacity
mezi sebou. Celý tento systém propojuje koordinátorka, zpravidla zajištěná ze strany SDSA.
V rámci systému mají školy barevné kódy dle stavu:
červená – škola v nouzi („school in need“) – opravdu špatná,
jantarová (amber) – něco mezi,
zelená (green) – dobrá.
Vedle toho fungují i tzv. School Development Groups (rozvojové skupiny škol), kde se sdružují ústavy
s potřebou sdílení a spolupráce na svém dalším rozvoji (u nás bychom patrně použili termín
„spolupráce na strategii rozvoje škol“). Jedná se o ojedinělou praxi, a to i v rámci Spojeného
království. Takto se kooperuje pouze asi v deseti městech v celé zemi.
Je třeba dodat, že leicesterský model spolupráce škol je sice značně unikátní, podobné modely ale lze
nalézt i na dalších místech v Anglii a celém Spojeném království. Nicméně nejsou často tak
propracované a nezahrnují tolik oblastí. Společné je jim vždy však to, že jsou postaveny:
a. na zodpovědnosti a dobrovolnosti;
b. na vzájemné důvěře a spolupráci;
c. na hledání a využívání vlastních, zejména lidských a odborných zdrojů.
K nim pak směřuje pomoc konkrétních podpůrných organizací typu SDSA. Nejedná se o personálně
ani finančně robustní kolos, který by celonárodně či v daném území vykonával práci za školy, resp.
zajišťoval jakýsi full-service, jak je někdy očekáváno v českých podmínkách.

Přílohy:
Komunikace a hodnoty leicesterských škol
Leicesterské školy

Podklady pro článek byly získány v rámci projektu o.p.s. Člověka v tísni a Centra pro integraci
cizinců „Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní
výchovy a inkluze do života školy“, financovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu
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Praha – pól růstu v roce 2017.
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20. PODCAST 23. díl: Nástup žáků s odlišným mateřským
jazykem (OMJ) do školy
Jaké konkrétní služby nabízí organizace META pro žáky s odlišným mateřským jazykem? Jaká jsou
úskalí při učení se češtině jako druhému jazyku a jak to dětem s OMJ co nejvíce usnadnit? Na tyto
otázky i mnoho dalších odpovídá v podcastu Zapojme všechny Rumyaně Georgievě programová
ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy obecně prospěšné společnosti META Kristýna Titěrová.

Přehrát video

Společnost META, o.p.s. a její služby
Společnost META, o.p.s. již od roku 2006 pracuje s rodinami s migrační zkušeností, a to s dospělými
i dětmi. Nabízí jak sociální poradenství, tak jim napomáhá zorientovat se v českém vzdělávacím
systému. Na tyto základní služby je navázána další podpora, například ze strany dobrovolníků
(doučování), kurzy českého jazyka pro děti jako jsou zdokonalovací kurzy češtiny pro středoškoláky,
letní intenzivní kurzy češtiny pro žáky apod. Podpora je určena všem dětem bez rozdílu věku,
počínaje jejich nástupem do MŠ a konče vysokoškolským studiem (pomoc s nostrifikací diplomu,
s přihlašováním na VŠ apod.)
Jednou z úspěšných iniciativ METY jsou například roční intenzivní kurzy českého jazyka pro žáky
s ukončeným základním vzděláním z jiné země, které probíhají již šestým rokem a jsou určeny
žákům, kteří mají v České republice zájem studovat dále na střední škole. Žáci se každý den po dobu
jednoho roku učí češtině, ale také si osvojují potřebné sociokulturní kompetence. Tento kurz je
financován dánskou nadací THE VELUX FOUNDATIONS.
Od roku 2009 byly nabídka služeb METY pro rodiče s migrační zkušeností a jejich děti rozšířeny o
služby určené pedagogům mateřských, základních i středních škol, a to v podobě nejrůznějších
workshopů, poradenství, např. i prostřednictvím specializovaného portálu www.inkluzivniskola.cz, a
advokační činnosti, kdy jsou postřehy a zkušenosti z terénu a praxe využívány při komunikaci
s dotčenými institucemi, například MŠMT, Krajskými úřady či NPI. Advokační činnost se týká
aktuálně zejména širší podpory jazykové přípravy na základních a středních školách. META rovněž
podporuje a nabízí vzdělávání učitelům češtiny jako druhého jazyka ve školách.
Třebaže jsou služby META určeny v první řadě pražským zájemcům, prostřednictvím výše zmíněného
portálu je většina služeb volně přístupná všem. META také může zrealizovat vzdělávací semináře v
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konkrétním kraji nebo městě na základě individuální poptávky školy nebo více škol. META má
v mnoha krajích a okresech regionální spolupracovníky, kteří jsou navázáni na místní neziskové
organizace, integrační centra, mohou zprostředkovat komunikaci s kraji a zajistit v případě zájmu
například metodickou podporu učitelům či zprostředkovat sociální a jinou podporu rodičům a dětem.
Právě portál inkluzivniskola.cz je prvním místem, kde pedagogové i všichni ostatní, jichž se toto téma
týká, mohou hledat potřebné informace, kontakty, dokumenty a další potřebné materiály. Že se tento
obsah nemíjí účinkem dokazuje meziroční návštěvnost (jen v roce 2020 tyto stránky navštívilo
bezmála 200 000 návštěvníků). Pedagogové se na METU také mohou obracet s nejrůznějšími dotazy:
ti méně zkušení se žádostmi obecnější povahy (možnost podpory, svýukové materiály nebo
metodiky), školám, které již mají s integrací žáků s OMJ více zkušeností, lze pomoci s řešením
konkrétních problémů či specifických případů.

Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem do školy
Podpora žáků s OMJ před doporučením pedagogicko-psychologické poradny
Dle § 16 školského zákona mají žáci nárok na podpůrná opatření mj. s ohledem na jejich odlišné
kulturní prostředí a životní podmínky. Dále dle vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, mohou žáci
s neznalostí češtiny či nedostatečnou znalostí češtiny bez rozdílu čerpat podpůrná opatření na
základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), plus mají nároky v ZŠ na 3 vyučovací
hodiny češtiny týdně (MŠ 1 hodinu týdně). V případě, že daný žák vůbec neumí česky, může
pedagogicko-psychologická poradna doporučit přidělení asistenta pedagoga. Na základě doporučení
by takovým dětem mělo být adekvátně upraveno učivo a jejich neznalost češtiny by se měla odrazit i
ve školním hodnocení.
Bohužel současná praxe mnohdy vypadá jinak. Na školách v první řadě chybí odborníci na výuku
češtiny jako druhého jazyka, což je klíčempodpory těchto dětí. Vázne také samotná spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami. Ty často odmítají žáky s OMJ vyšetřit a přiznat jim
podpůrná opatření, na něž mají tyto děti ze zákona nárok. Školy jsou proto nuceny improvizovat a
postarat se o svého žáka/y samy. Rozhodně by to však neměly vzdávat, a měly by se pokusit přimět
poradnu ke spolupráci. I z tohoto důvodu META vytvořila metodické materiály určené právě
pedagogicko-psychologickým poradnám (informace pro PPP). Školy také mohou udělat první krok,
být aktivní a vyhotovit jazykovou diagnostiku daného žáka, s níž pak mohou PPP oslovit.
Škola může zvážit další možnosti: V prvním stupni podpůrných opatření může být dítěti nastaven tzv.
Plán jazykové podpory, v rámci Plánu pedagogické podpory. Děti můžou čerpat pedagogickou
intervenci v rámci 1. stupně podpůrných opatření (hradí sama škola). V rámci Národního plánu
doučování může ředitel školy také zajistit doučování žáka/žáků. Škola každopádně může kontaktovat
krajský úřad kvůli jazykové přípravě, která je nároková pro žáky s cizí státní příslušností. Pokud má
totiž škola více než 5 % žáků s cizí státní příslušností, může se stát tzv. určenou školou.
Personální nastavení pozice učitele češtiny jako druhého jazyka ve škole a financování této pozice ve
škole se odvíjí právě od toho, zda se jedná o tzv. určenou školu pro poskytování bezplatné jazykové
přípravy dle § 20 školského zákona. Pokud kmenová škola není touto určenou školou, žák do jiné
určené školy buď dojíždí anebo se připojuje k jazykové přípravě distančně. Podmínky k přijetí žáka
s nedostatečnou nebo žádnou znalosti českého jazyka do jazykové přípravy v jiné určené škole jsou
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do určité míry limitované (více viz kapitola Co je „určená škola“? níže). Upřednostněni jsou žáci s cizí
státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 12
měsíců.

Co je „určená škola“?
Žáci s cizí státní příslušností mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou
přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Za zajištění bezplatné přípravy je odpovědný
příslušný krajský úřad (podle místa pobytu žáka) ve spolupráci se zřizovatelem školy.
Určená škola je základní škola zařazená krajským úřadem na seznam škol pro
poskytování bezplatné jazykové přípravy dle § 20 školského zákona. Jedná se vždy o školu
zřízenou obcí, krajem nebo svazkem obcí, která má minimálně 5 % žáků s cizí státní příslušností
(dle údaje k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku). Krajský úřad může určit
určené školy i na základě dalších předem stanovených parametrů. Podrobnější informace
k pravidlům zařazování určených škol na seznam škol krajským úřadem naleznete v Metodickém
materiálu MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním
vzdělávání.

Regionální síť určených škol dle sítě ORP
Krajské úřady mají aktuálně časový prostor pro přípravu dlouhodobé a stabilní regionální sítě
škol, které se zaměřují na jazykovou přípravu žáků s cizí státní příslušností, disponují vhodnými
prostory, učebními materiály a zkušenými učiteli. Významným faktorem pro tvorbu sítě je
dostupnost bezplatné jazykové přípravy v rámci konkrétního regionu pro cílovou skupinu žáků
s cizí státní příslušností. Je proto stanoveno, že ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností vždy bude alespoň 1 určená škola.
V České republice je celkem 205 obcí s rozšířenou působností (dále ORP). Zpravidla na tzv.
bývalý okres připadají 2 ORP. Například bývalý okres Jindřichův Hradec dnes zahrnuje 3 ORP
(Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň). V Jihočeském kraji je celkem 17 ORP (Blatná, Strakonice,
Vimperk, Prachatice, Vodňany, Písek, Milevsko, Týn nad Vltavou, České Budějovice, Český
Krumlov, Tábor, Soběslav, Třeboň, Trhové Sviny, Kaplice, Jindřichův Hradec, Dačice). Jak
vyplývá z výše uvedeného příkladu, obce s rozšířenou působností jsou města. Obecními úřady
obcí s rozšířenou působností jsou tedy jejich městské úřady nebo magistráty.
Výuka v určené škole se realizuje prezenční nebo distanční formou. Ředitel kmenové školy
vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí
žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Také poskytne
žákovi informace o jazykové přípravě, o tom, zda je daná škola školou určenou, stručnou
informaci o právní úpravě a odkáže na seznam krajského úřadu. Žák má na jazykovou přípravu
nárok, není však povinen se jí účastnit. Žák je zařazen do skupiny pro jazykovou přípravu na
základě žádosti zákonného zástupce. Součástí této žádosti je sdělení, zda se žák bude účastnit
jazykové přípravy osobně, nebo distančním způsobem. Ředitel určené školy zařadí žáka do
skupiny pro jazykovou přípravu, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Seznam určených škol
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Seznam určených ZŠ pro poskytování bezplatné jazykové přípravy | Inkluzivní škola
(inkluzivniskola.cz)

Jak probíhá výuka v určené škole?
Ředitel určené školy zřizuje jednu nebo i více skupin pro jazykovou přípravu. Skupina má
nejméně 1 a nejvýše 10 žáků s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku ve
škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Ředitel určené školy
má možnost zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné žáky (s nedostatečnou znalostí
českého jazyka), a to i vyššího počtu než 10 žáků. Celková délka jazykové přípravy žáka je
nejméně 100 hodin a nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky. Učitelé v pověřených
školách učí češtinu jako druhý jazyk v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula češtiny
jako druhého jazyka.
Délku jazykové přípravy určuje ředitel určené školy, a to podle znalostí žáka ověřených před
zahájením jazykové přípravy. Jazyková příprava probíhá v době vyučování. Žák je z vyučování,
které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn. Je-li to pro dané žáky z hlediska jejich
vzdělávání vhodnější, může se souhlasem zákonných zástupců jazyková příprava probíhat mimo
vyučování. Kmenová škola zajistí žákovi ve škole přístup k informačním technologiím pro účast
na online jazykové přípravě.
Pro žáky s cizí státní příslušností, kteří nemohou do určené školy dojíždět, doporučuje META
využívat podpůrná opatření podle paragrafu 16 školského zákona (3 hodiny češtiny jako druhého
jazyka týdně aj.), případně tuto podporu kombinovat s distanční výukou ČDJ, kterou by měla
zajišťovat alespoň jedna škola v kraji.

Předškolní příprava
Co se týče předškolní přípravy, nově probíhá vzdělávání dětí s cizí státní příslušností
v posledním ročníku MŠ následujícím způsobem: Jazyková příprava probíhá hodinu týdně,
skupina dětí by měla být alespoň čtyřčlenná, nejvíce osmičlenná. Lze zřídit více skupin. Ředitel
mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory zařadit do skupiny pro
jazykovou přípravu i jiné děti, např. s odlišným mateřským jazykem.

Aktuálně platná legislativa k tématu určených škol
S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání žáků s cizí státní
příslušností ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).
Jednotlivé vyhlášky najdete ke stažení na stránkách MŠMT.
Bezplatná jazyková příprava poskytovaná podle § 20 školského zákona a podpora
poskytovaná podle § 16 školského zákona (na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny) se navzájem nevylučují. MŠMT ve svých metodických
materiálech doporučuje využívat z hlediska efektivity pro jazykovou přípravu žáků s cizí

88

státní příslušností primárně § 20 školského zákona.

Jak pomoci dětem s OMJ - práce s klimatem
Klíčová je fungující komunikace a vstřícné klima mezi pedagogem a žákem. „Nastavení bezpečného
prostředí, aby se děti cítily ve škole přijaté, to je vlastně základní stavební kámen podpory“, říká
Kristýna Titěrová. Tito žáci často čelí pocitům vykořenění, přišli o některé blízké rodinné příslušníky
nebo o spolužáky. Vhodná je proto podpora nejen od třídního učitele, ale také od všech učitelů a
školního psychologa. Na místě je také pracovat s předsudky, a to i ze strany učitelů.

Tipy:
1) Doporučené postupy, jak pracovat s předsudky, lze nalézt například na webových stránkách
Vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni. Objednat a absolvovat je možné
například kurz pro učitele Práce s předsudky na českých školách. Účastníci se seznámí s prací s
předsudky ve výuce (metody, aktivity, techniky) a při rozvoji klimatu školy.
2) META také organizuje zdarma workshopy pro zlepšení klimatu ve třídách s žáky s OMJ pro
základní a střední školy. Prostřednictvím těchto workshopů seznamují ostatní žáky s tím, co to
znamená být v jiné zemi jedincem s cizí státní příslušností, a jaké má potřeby žák s žádnou nebo
nedostatečnou znalostí českého jazyka ve výuce.
3) Na stránkách Inkluzivníškola.cz. najdete aktuální vzdělávací akce METY na individuální
objednávku školy/škol, kde najdete mj. například téma, jak zapojit dítě s OMJ v MŠ do
činností pro celou třídu anebo jak úspěšně začlenit dítě/žáka s OMJ v MŠ a ZŠ. Obsah
seminářů odpovídá požadavkům stanoveným ve výzvě MŠMT – Šablony III. Pražské školy mohou
pro pokrytí nákladů využít výzvu č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským
jazykem II.
Škola může také samostatně zorganizovat vlastní sebezkušenostní workshop: pozvat rodiče žáka
s OMJ, který uspořádá lekci například zeměpisu ve svém rodném jazyce, poté žáci i učitel
reflektují svoje pocity, následovat může společná diskuse.
K rychlejšímu učení se jazyku a integraci žáků s OMJ mohou přispívat i vhodné volnočasové
aktivity. META v Praze 3 a 7 organizuje akce v rámci projektu Naše čtvrť, kdy děti s odlišným
mateřským jazykem začleňuje do dění komunity kolem školy a buduje jejich sounáležitost
s místem bydliště. Pořádá také nejrůznější tvořivé dílny, volnočasový klub pro rodiče a děti
s odlišným mateřským jazykem aj. Ve spolupráci s knihovnami META rovněž realizuje v Praze 7
projekt ČTENÁŘSKÉ DÍLNY na Sedmičce určené dětem od 7 do 11 let. Dále nabízí online
Konverzační klub pro středoškoláky, kde žáci mohou zlepšovat znalost češtiny.
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Učení se češtině jako druhému jazyku
Prvním nezbytným krokem je správná a včasná jazyková diagnostika žáků. Před 3 lety se v METĚ
úspěšně zahájil projekt jazykové diagnostiky a jazykové přípravy, k němuž vznikly nové materiály a
metodiky. Jazykovou diagnostiku dětí a žáků META přímo neprovádí, ale pedagogové si mohou tyto
znalosti na vzdělávacích kurzech a prostřednictvím metodických materiálů a publikací osvojit.
Zájemci z řad pedagogů se, buď z webových stránek nebo na specializovaných seminářích, mohou
dále dozvědět, jak vyučovat češtinu jako druhý jazyk, jak zrealizovat jazykovou podporu v mateřské a
základní škole, jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka, jaké metody využívat ve výuce
žáků s OMJ, jak připravit žáky s OMJ k maturitě z českého jazyka a literatury, o tvorbě výukových
materiálů pro žáky s OMJ apod.
Na jazykovou diagnostiku následně navazuje kurikulum výuky češtiny jako druhého jazyka pro
předškolní vzdělávání a pro ZŠ, které v roce 2021 zveřejnil Národní pedagogický institut ČR
(autorka Alice Kourkzi). Kromě metodických materiálů mohou pedagogové také využít bezplatný
vzdělávací seminář – Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ - kde se podrobněji seznámí
s obsahem tohoto kurikula.
Při učení se češtině jako druhému jazyku se osvědčilo brát v potaz tzv. teorii ledovce Jimmyho
Cumminse. Klíčové je rozlišování základních interpersonálních komunikačních
schopností (BICS: Basic Interpersonal Communicative Skills) od kognitivních akademických
jazykových dovedností (CALP: Cognitive Academic Language Proficiency). Zjednodušeně řečeno,
úspěšná integrace žáka není pouze o běžné komunikaci v jazyce, ale o porozumění akademické slovní
zásobě a obsahu z mnoha různých vědních oborů. U češtiny se obecně jedná o běh na dlouhou trať:
trvá mezi ½ až 3 lety intenzivního učení se jazyku, než je žák schopen komunikovat o základních
věcech (s ohledem na jazykový talent a samozřejmě mateřský jazyk: např. u mongolských nebo
vietnamských dětí trvá celý proces podstatně déle a výsledky jsou srovnatelně menší než u dětí ze
slovanských zemí). Akademickému jazyku se pak žáci a studenti učí mezi 5– 7! lety. Pro ilustraci, po
ročním intenzivním kurzu českého jazyka se mnozí studenti dostanou maximálně na úroveň A1/A2,
výjimkou bývají studenti se slovanským mateřským jazykem, kde je možný posun až na B1.

Hodnocení žáků s OMJ
Kromě adekvátní jazykové přípravy a zavedení podpůrných opatření odpovídajícího stupně by se
k dětem s OMJ mělo přistupovat vždy individuálně a přihlížet k jejich jazykovému handicapu i v
rámci hodnocení. Bohužel se mnohdy setkáváme s případy, kdy učitel nechá dítě s OMJ propadnout
již v 1. ročníku základní školy. Jedná se o velmi škodlivý trend, který může sebevědomí dítěte i jeho
motivaci ke vzdělávání negativně ovlivnit. Učitelé by měli v takových případech klást jiné cíle než u
ostatních dětí. Zde výborně funguje osobní zkušenost: na seminářích META mají učitelé možnost si
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je učit se nějakému předmětu, aniž by dostatečně rozuměli jazyku,
v němž se učí. Je také potřebné u žáka s OMJ redukovat obsah a rozsah učiva, tedy vybírat užitečný a
potřebný obsah učiva, a to v rámci aktuální jazykové úrovně žáka. „Nehodnotit žáka za to, za co
učitel hodnotí celou třídu, ale hodnotit žáky s OMJ za jejich pokrok“, říká Kristýna Titěrová.
Neznalost / nedostatečná znalost českého jazyka se legislativně bere jako objektivní překážka, jež
brání řádnému vzdělávání, a je ji proto v hodnocení nutné zohlednit. Jak uvádí vyhláška č. 48/2005
Sb., § 15, odstavec 4 a 6: Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. (…) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice
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povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která
ovlivňuje jejich výkon.
„Při hodnocení žáků s cizí státní příslušností se přihlíží k jejich úrovni osvojení vyučovacího jazyka,
to znamená, že žáci jsou hodnoceni za svůj výkon, kterého jsou schopni“, říká Kristýna Titěrová. „A
co se týče žáků s odlišným mateřským jazykem, jakékoliv objektivní souvislosti, které brání žákům ve
stoprocentním výkonu, jsou považovány za něco, co musí učitel brát v úvahu při hodnocení“, dodává.

Jak úspěšně vyučovat žáky s OMJ
Během výuky by se nemělo akcentovat jen mluvení a porozumění psanému textu u žáka, ale je
vhodné klást důraz zejména na to, co je klíčové v dané látce (a to u všech předmětů). Pedagog by měl
při upevňování klíčových pojmů, informací, postupů apod. v maximální míře používat názorné
pomůcky, například si žák může vytvořit slovníček klíčových výrazů v dané látce, kde jsou obrázky
doplněny slovními názvy. Žák by měl být také zapojován v co největší míře do činnosti celé třídy,
pedagog by měl vždy hledat pro žáka vhodnou roli (například při skupinové práci) a v rámci ní i
aktivitu.

Učebnice a učební materiály češtiny jako druhého jazyka
Jedním z výstupů ročních intenzivních kurzů češtiny je i učebnice Levou zadní a pracovní sešit.
Primárně je určena žákům druhého stupně, ale lze ji užívat již od 4. třídy, případně i pro
středoškoláky. U mladších dětí (cca 1. a 2. třída) se osvědčily učebnice DOMINO.
Na portálu inkluzivniskola.cz lze pak najít zdarma ke stažení (elektronický formát):
učebnice,
metodické materiály a odbornou literaturu pro učitele (například pro předškolní vzdělávání je
k dispozici Metodika děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách);
materiály pro zapojení žáka/žáků s OMJ do výuky,
materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka (doporučit lze publikaci pro všechny zájemce
začátečníky Učíme češtinu jako druhý jazyk)
návod, jak připravit pracovní listy.

PhDr. Kristýna Titěrová
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Programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti
META, která nabízí podporu pedagogům a školám, jež se potýkají se specifickými potřebami dětí
a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Absolventka Filozofické fakulty UK Praha, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu
www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků
s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a
vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy.
Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu
2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.
Kontakt:
Kristýna Titěrová (programová ředitelka) META, o.p.s.
Tel. 00 420 771 153 155, titerova@meta-ops.cz.
Kontakty | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

META o.p.s.
Pomáháme rodinám s migrační zkušeností zorientovat se v českém školství a začleněním do
společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a dospělé. Školám
poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které mají nulovou nebo jen malou znalost češtiny.
Dále pořádáme semináře, poskytujeme metodickou podporu a materiály do výuky. Dlouhodobě
navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které odrážejí aktuální potřeby škol a dětí
s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjejí jejich potenciál. Pomocí aktivit pro veřejnost
napomáháme porozumění mezi dětmi i dospělými s cizí státní příslušností a většinovou
společností. Více na: Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu)
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Užitečné zdroje:
Služby pro pedagogy
www.inkluzivniskola.cz
Portál nabízející inspiraci a podporu pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským
jazykem. Je určen pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, sociálním pracovníkům,
psychologům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do
českých škol. V jednotlivých sekcích rozlišených mj. podle vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ) lze
nalézt inspiraci a konkrétní rady, metodiky, informace pro pedagogicko-psychologické poradny,
publikace a produkty, taktéž aktuální informace o seminářích pro pedagogy a workshopy pro žáky.
FAQ – často kladené dotazy: https://www.meta-ops.cz/faq
Nejčastější dotazy (npi.cz)

Kurzy pro učitele:
https://www.meta-ops.cz/seminare-na-objednavku
https://www.cicops.cz/cz/dalsi-vzdelavani/578-rekvalifikacni-kurz-lektorskych-dovednosti-3
http://www.inbaze.cz/kurz-interkulturni-prace-s-detmi-a-zaky-s-omj-v-ms-a-zs/
http://p-p-i.cz/
Vzdělávací programy (nidv.cz)
https://ujop.cuni.cz/kurzy/vzdelavani-pedagogu

Metodická podpora:
https://www.meta-ops.cz/poradenstvi-metodicka-podpora-vyukove-materialy
https://p-p-i.cz/ke-stazeni/brozury/
Odborníci v krajích v PPP – oblast péče o děti/žáky s OMJ (npi.cz)
E-poradenství (npi.cz)
Adaptační koordinátoři (npi.cz)
Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz)
Služby pro cizince (poradenství, doučování, kurzy češtiny):
https://www.meta-ops.cz/sluzby-pro-cizince

Další kontakty
https://www.cicops.cz/cz/
http://www.migrace.com/
http://www.novaskolaops.cz/projekty/
http://cizinci.npi.cz/
https://ujop.cuni.cz/
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21. PODCAST 24. díl: Podpůrné pozice pro žáky s odlišným
mateřským jazykem (OMJ)
V prvním díle podcastu Zapojme všechny s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o
fungování obecně prospěšné společnosti META. V návazném dílu podcastu si metodička projektu
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NPI ČR Rumyana Georgieva povídá s Kristýnou
Titěrovou o roli dvojjazyčných asistentů pedagoga při začleňování žáků s OMJ, o učitelích češtiny
jako druhého jazyka a adaptačních koordinátorech začleňování žáků s OMJ.

Přehrát video

Podpůrné pozice pro žáky s OMJ
V 1. díle podcastu s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné
společnosti META zaměřené na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin, a to
především s ohledem na úspěšné zapojení dětí do školní docházky. Část podcastu se také věnovala
problematice učení se češtině jako druhému jazyku a úskalím, s nimiž se musí žáci s OMJ v českém
vzdělávacím systému vypořádat. V dnešním 2. dílu se více zaměříme na podpůrné pozice pro žáky
s OMJ, konkrétně na fungování dvojjazyčného asistenta na školách, na učitele češtiny jako druhého
jazyka a také koordinátory žáků s OMJ.

Dvojjazyčný asistent pedagoga na škole
Již od roku 2012 probíhá díky společnosti META vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga. Do
těchto vzdělávacích kurzů se většinou hlásily ženy, často s migrační zkušeností. V mnoha případech
šlo o ženy s vysokoškolským vzděláním v zemi původu či ženy, které ve své domovské zemi pracovaly
ve školství. Prvotní snahou bylo zaměstnat tyto ženy na pozici, která by odpovídala jejich
zkušenostem a vzdělání. Právě proto vznikl kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga v rozsahu 70
hodin vzdělávacího programu a 30 hodin praxe na škole.
Cílem bylo vyškolit tolik potřebné asistenty pedagoga, kteří ovládají mateřský jazyk dětí s OMJ, a
zároveň zvládnou pedagogickou náplň práce i náročnou „akademickou“ češtinu ve výuce, k jejímuž
osvojení rozhodně nestačí obecný kurz češtiny jako cizího jazyka.
Přítomnost dvojjazyčného asistenta pedagoga ve třídě se po všech stránkách vyplatí. V první řadě se
tím zásadně usnadní práce učitele, který se může věnovat jiným činnostem a nemusí většinu hodiny
trávit snahou dorozumět se s žákem s OMJ, navíc přítomnost asistentů výraznou měrou ovlivňuje i
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celkové klima ve škole. Stejně jako u českých asistentů pedagoga je velice důležité určit správnou
hranici podpory tak, aby dvojjazyčný asistent pedagoga nedělal práci za žáka a jeho podpora
směřovala k postupnému osamostatňování daného žáka. Vždy je klíčové nastavit pravidla fungování
tak, aby učitel neměl pocit, že asistent při hodinách působí rušivým dojmem apod.
Prospěšnost kurzu potvrzuje ostatně i moderátorka podcastu a metodička projektu Podpora
společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního pedagogického institutu ČR, Rumyana
Georgieva, která byla jednou z prvních úspěšných absolventek 1. ročníku tohoto kurzu. Od roku
2012 proběhlo již 6 ročníků těchto přípravných kurzů, jež jsou z organizačních důvodů pořádány
pouze v Praze. Každý z kurzů navštěvovalo v průměru 14–15 frekventantů. Nejvíce se hlásí rusky či
ukrajinsky mluvící zájemci – dlouhodobě se nedostává vietnamsky mluvících asistentů. Že je o tyto
služby ze strany škol značný zájem, potvrzují čísla: v prvním programovém období (výzvy operačního
programu OP PPR – konkrétně výzvy Začleňování a podpora žáků s OMJ I a II - č. 49, 54) žádalo o
dvojjazyčného asistenta pedagoga 163 škol, ve druhém již 228. Podle odhadů působí v současnosti v
Praze více než 200 dvojjazyčných asistentů.

Učitel češtiny jako druhého jazyka
U této podpůrné pozice se zatím nevyžaduje žádná jasně definovaná odborná příprava. V ideálním
případě je žádoucí pedagogické vzdělání jazykového směru. Aprobace český jazyk není vždy nutně
přínosem – při učení se češtině jako druhému jazyku musí mít učitel jiné cíle než u žáků, u nichž je
čeština jazykem mateřským, taktéž je potřeba využívat jiných metod: gramatika by vždy měla být ve
službách komunikaci, nikoliv opačně. Podporu, pomoc a inspiraci lze hledat u Asociace učitelů
češtiny jako cizímu jazyku, nejrůznějších neziskových organizací, META o.p.s. nabízí nejrůznější
semináře a webináře určené učitelům češtiny jako 2. jazyka, metodické kurzy pro učitele češtiny
taktéž nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Tip!
U začleňování žáků s OMJ je na prvním místě jejich well-being, tedy spokojenost a celkové klima
ve škole. Klíčová je v tomto případě role třídního učitele. Již od prvního okamžiku nástupu žáka
na školu je klíčová podpora výuky češtiny, a to nejen během výuky češtiny jako druhého jazyka,
ale také v rámci ostatních předmětů. Zároveň by se ale nemělo zapomínat na další rozvíjení
jazykových kompetencí žáka v jeho mateřském jazyce.

Koordinátor výuky žáků s OMJ na školách
Při efektivním začleňování žáků s OMJ se osvědčila spolupráce se speciálně vyčleněným
pracovníkem, který funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem,
rodiči, učiteli a případně i poradenským zařízením školy. Koordinátor pomůže nejen dítěti s OMJ,
ale uleví i ostatním učitelům, kteří budou vědět, na koho se při vzdělávání žáků s OMJ mohou ve
škole obrátit a s kým koordinovat jejich podporu ve výuce. Nejlepší je, pokud je to někdo se
zkušenostmi z oblasti poradenství, tedy speciální pedagog, výchovný poradce apod.
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Koordinátoři výuky nejsou speciálně školeni, na tyto pracovníky nejsou prozatím systémově určené
prostředky ve školách. Základní informace lze nalézt například na stránkách www.inkluzivniskola.cz.
Zájemci o zřízení pozice koordinátora také mohou absolvovat kurz První kroky při začleňování žáků
s OMJ na ZŠ, či hledat na stránkách NPI vhodnou metodiku: k dispozici je ke stažení například
příručka Adaptační koordinátor na základní škole, která obsahuje informace dobře prakticky
využitelné právě i pro koordinátory výuky žáků s OMJ.

Přehled škol, které mají rozpracovaný systém podpory žáků s OMJ
V rámci činnosti projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního
pedagogického institutu ČR dáváme k dispozici zájemcům seznam škol z vybraných krajů, které se s
problematikou žáků s OMJ každodenně zabývají a které mají rozpracovaný systém podpory žáků
s OMJ:
Kraj

Adresa školy

Vysočina

ZŠ Křížová
1367/33,
Jihlava

Karlovarský kraj

ZŠ J. A.
Komenského,
Kollárova 19,
Karlovy Vary

Karlovarský kraj

ZŠ a ZUŠ Žlutice,
příspěvková
organizace

Hlavní město
Praha

Gymnázium Jiřího
Gutha-Jarkovského,
Truhlářská
1120/22, Praha 1

Hlavní město
Praha

ZŠ a MŠ,
Kořenského
10/760, Praha 5 Smíchov

Středočeský kraj

ZŠ T. G. Masaryka
Školská 112
289 23 Milovice

Zlínský kraj

ZŠ UNESCO,
Komenského
náměstí 350,
Uherské Hradiště

Web školy

Kontaktní osoba - podpora žáků s
OMJ

http://zskrizova.cz/

Mgr. Lenka Picková
zástupkyně ředitelky
e-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz
tel.: 565 598 201

https://www.zskomenskeho-kv.cz/

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy
e-mail: vasickova@zskomenskehokv.cz
tel.: 353 300 333, 777 337 052

https://zszlutice.edupage.org/

Mgr. Monika Volemanová
zástupkyně ředitele pro ZŠ
e-mail: zastupce@zszlutice.cz
tel.: 353 393 243

http://truhla.cz/

Mgr. Radka Holečková
výchovná poradkyně
e-mail: radka.holeckova@truhla.cz
tel.: 606 098 443

https://www.zskorenskeho.cz/

Mgr. Olena Keronyak
koordinátorka péče o žáky s
odlišným mateřským jazykem
e-mail: keronyak@zskorenskeho.cz
tel.: 273 132 833

https://zsmilovice.cz/

Mgr. Lada Flachsová
ředitelka školy
e-mail: lada.flachsova@zsmilovice.cz
tel.: 603 485 377

https://www.zsunesco.cz/

Mgr. Dagmar Janásová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň email: janasova@zsunesco.cz
tel.: 572 432 822
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Liberecký kraj

ZŠ Šluknovská
2904, Česká Lípa

Moravskoslezský
kraj

ZŠ a MŠ, V. Košaře
6, Ostrava-Dubina

Moravskoslezský
kraj

ZŠ, Nádražní
1217/117, Ostrava

Ústecký kraj

ZŠ s rozšířeným
vyučováním
informatiky a
výpočetní techniky,
Plynárenská
2953/6, Teplice

Pardubický kraj

ZŠ, Štefánikova
448, Pardubice IZelené Předměstí

Jihomoravský
kraj

ZŠ a MŠ,
Jihomoravské
náměstí 2, Brno

Jihomoravský
kraj

ZŠ a MŠ, Staňkova
14, Brno

Plzeňský kraj

4. ZŠ Plzeň,
Kralovická 12,
Plzeň

https://www.zslada.cz/

Mgr. Dominika Holubová
výchovná poradkyně
e-mail:
Holubova.Dominika@zslada.cz
tel.: 487 714 666, 731 653 268

https://www.zskosare.cz/

Mgr. Hana Konopásková
zástupkyně ředitelky
e-mail: zastupkyne@kosare.cz
tel.: 601 340 311, 595 700 048

https://www.zsnadrazni.eu/

Mgr. Linda Vašínková
odborná konzultantka kurzů češtiny
pro cizince
e-mail:
Linda.Vasinkova@zsnadrazni.eu
tel.: 596 116 289

https://zsprosetice.cz/

Mgr. Marcela Prokůpková
ředitelka školy
e-mail: reditelna@zsprosetice.cz
tel.: 417 538 672, 603 198 107

http://zsstefanikova-pce.cz/uvod

Mgr. Renata Janecká
ředitelka školy
e-mail:
renata.janecka@zsstefanikova-pce.cz
tel.: 742 040 336

https://www.zsjihomoravske.cz/

Mgr. Gabriela Ducháčková, PhD.,
zástupkyně ředitele
e-mail:
duchackova@zsjihomoravske.cz
tel.: 545 321 600

http://zs.zsstankova.eu/

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
e-mail: zsstankova@volny.cz
info@zsstankova.eu
tel.: 541 219 992, 541 422 022

https://zs4.plzen.eu/

Mgr. et Bc. Miroslava Valíčková
zástupkyně ředitele pro I. stupeň email:
ValickovaMi@zs4.plzen-edu.cz
tel.: 378 028 354

PhDr. Kristýna Titěrová
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Programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti
META, která nabízí podporu pedagogům a školám, jež se potýkají se specifickými potřebami dětí
a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Absolventka Filozofické fakulty UK Praha, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu
www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků
s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a
vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy.
Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu
2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.
Kontakt:
Kristýna Titěrová (programová ředitelka) META, o.p.s. Tel. 00 420 771 153 155, titerova@metaops.cz.

META o.p.s.
Pomáháme rodinám s migrační zkušeností zorientovat se v českém školství a začleněním do
společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a dospělé. Školám
poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které mají nulovou nebo jen malou znalost češtiny.
Dále pořádáme semináře, poskytujeme metodickou podporu a materiály do výuky. Dlouhodobě
navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které odrážejí aktuální potřeby škol a dětí
s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjejí jejich potenciál. Pomocí aktivit pro veřejnost
napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.
Více na:
Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu)
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Kontakty | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

Operační program Praha – Pól růstu
V rámci operačního programu Praha – Pól růstu již byly realizovány mnohé projekty zaměřené na
podporu začleňování dětí s OMJ do českého vzdělávacího systému, přípravu dvojjazyčných asistentů
pedagoga, rozvoj výuky češtiny jako druhého jazyka apod.

Užitečné zdroje:
Služby pro pedagogy
Uvodni stranka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
Inkluzivní škola - Otázky a odpovědi (inkluzivniskola.cz)
Portál nabízející inspiraci a podporu pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským
jazykem. Je určen pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, sociálním pracovníkům,
psychologům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do
českých škol. V jednotlivých sekcích rozlišených mj. podle vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ) lze
nalézt inspiraci a konkrétní rady, metodiky, informace pro pedagogicko-psychologické poradny,
publikace a produkty, taktéž aktuální informace o seminářích pro pedagogy a workshopy pro žáky.
Nejčastější dotazy (npi.cz)

Kurzy pro učitele:

Semináře pro pedagogy | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
Poradna pro integraci – Poradna pro integraci je nezisková organizace, která podporuje integraci
cizinců v České republice. Nabízíme bezplatné sociální a právní poradenství, kurzy češtiny,
podporujeme multikulturalitu. (p-p-i.cz)
Vzdělávací programy (npi.cz)
Metodické kurzy pro učitele | ÚJOP UK (cuni.cz)
Rekvalifikační kurz lektorských dovedností (cicops.cz)
Metodická podpora:
Kontakty - rozcestník | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
Odborníci v krajích v PPP – oblast péče o děti/žáky s OMJ (npi.cz)
E-poradenství (npi.cz)
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Adaptační koordinátoři (npi.cz)
Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz)
Brožury – Poradna pro integraci (p-p-i.cz)

Služby pro cizince (poradenství, doučování, kurzy češtiny):

Cizinci, rodiče a děti | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

Další kontakty:
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Sdružení pro integraci a migraci (migrace.com)
Projekty | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)
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22. Pomůcka při nástupu ukrajinských žáků do školy Rychlý profil žáka
Do českých tříd v současné době proudí spousta ukrajinských dětí, tedy dětí s odlišným mateřským
jazykem. Snahou učitelů je pomoct jim začlenit se do třídy/školy, ošetřit traumatizované děti, své
žáky připravit na novou situaci a samozřejmě se věnovat také výuce. Vše komplikuje náhlost situace
a nepřipravenost na ni. Proto přicházíme s pomůckou - Rychlý profil. Praktický a netradiční koncept
vytvořila ve Velké Británii Learning Community a je nazvaný příznačně také Profil na jednu stránku.

Prázdný formulář pro tvorbu rychlého proﬁlu žáka | FOTO: APIV B

Aby integrace nových žáků proběhla co nejefektivněji, je potřeba rychle nové děti „načíst“ a
udělat si o daném žákovi alespoň představu, zjistit jeho kladné i slabší stránky, jak mu
pomoci, čemu se vyhnout. Praktické a rychlé proﬁly žáků s odlišným mateřským jazykem, ale
i se speciálními vzdělávacími potřebami, usnadní vzdělávání pedagogům i žákům. Pojďme se
podívat, oč vlastně jde.

1. PROFIL NA JEDNU STRÁNKU: CO TO JE?
Metodický průvodce Proﬁl na jednu stránku ve škole jej charakterizuje takto: „Proﬁl na jednu
stránku je shrnutí toho, na čem konkrétnímu mladému člověku nebo dítěti záleží, a jak mu
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poskytnout efektivní podporu.“ [1].
Obecně se dá říct, že Proﬁl na jednu stránku by měl obsahovat:
jméno a fotograﬁi žáka,
heslovitě uvedené silné a kladné stránky žáka,
informace, co má žák rád, či je pro žáka důležité a jeho zájmy
co žákovi pomáhá či co žák potřebuje. [2]

2. JAK HO POUŽÍVAT?
Už pouhé vytváření proﬁlu je součástí cíle – krystalizace proﬁlu probíhá při sběru informací od
žáka samotného, jeho spolužáků a rodičů. Metodika nabízí a ukazuje konkrétní rešeršní
formuláře. Dále pak metodika navrhuje například:
využívat setkání s rodiči jako příležitost pro revizi proﬁlu a jeho doplnění,
aktualizovat proﬁl na konci školního roku a poslat ho domů spolu s vysvědčením,
využít proﬁly na jednu stránku jako informační podklad pro rozhovor s žáky při sběru
podnětů pro plán rozvoje školy, tzn. požádat žáky, aby se podívali na svůj proﬁl a
zamysleli se nad dvěma věcmi, které jim na škole vyhovují, a dvěma věcmi, které jim
nevyhovují; z odpovědí sestavit zpětnou vazbu třídy použitelnou při tvorbě školního
plánu rozvoje. [2]
Používání proﬁlů dle rámce Proﬁlu na jednu stránku lze chápat jako oboustrannou dohodu na
vzdělávání v tom smyslu, že žák v proﬁlu vidí, co a jak má nastaveno pro optimální výuku, vy
pak dle proﬁlu můžete v maximální možné míře reﬂektovat jeho potřeby.

3. JAK HO VYTVÁŘET?
Proﬁl na jednu stránku by měl vznikat na základě spolupráce konkrétního žáka, jeho
zákonných zástupců, učitelů a asistentů pedagoga – ti se pravidelně setkávají na hodnotících
schůzkách. Vznikne ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní pohled a zároveň odbornost
ostatních zainteresovaných. Proﬁl je možno vytvářet a upravovat i za pomoci informací
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sebraných během hodnoticí schůzky. Během školního roku může být průběžně aktualizován,
a to i ve spolupráci se spolužáky. To znamená, že se jedná o organický materiál, který vzniká
průběžně, žije a na konci školního roku by měl být o něco jiný než na jeho začátku.

4. KDE SE VZAL?
Jedná se o prověřený formát průběžného a aktualizovaného vytváření proﬁlů o žácích, který
byl vytvořen Vzdělávací komunitou (Learning Community). V České republice ho zavádí a
propaguje nevládní nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. Ta přeložila
samostatnou metodiku vytvořenou Learning Community a nazvanou Proﬁl na jednu stránku
ve škole.
Více o Proﬁlu na jednu stránku najdete také na
https://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-5-06. Najdete ho také v příloze 4 ke stažení.

5. KAM HO UMÍSTIT?
Tři nápady z Velké Británie, které stojí za zvážení, jsou:
Vytvořit ve třídě zeď věnovanou proﬁlům na jednu stránku.
Složku s proﬁly na jednu stránku umístit na učitelův stůl ve třídě.
Mít jednotlivé tipy ze sekce „Jak nejlépe podpořit…“ na kartičkách na kroužku, tak aby
mezi nimi šlo rychle listovat. [3]
Aby nedocházelo ke stigmatizaci a k posměchu spolužáků, je nutné myslet na to, aby
„nevisel“ ve třídě jeden jediný proﬁl.

Pozitivní a konkrétní popis, a to i speciálních vzdělávacích potřeb
Při zpracovávaní nashromážděných informací a sestavování Proﬁlu na jednu stránku je třeba
mít na paměti:
Pište pozitivně a s úctou, přitom tak podrobně, aby měl čtenář po přečtení proﬁlu pocit,
že popisovanou osobu zná a ví, jak ji podpořit.
Vyhněte se pokud možno zevšeobecňování – pište tak konkrétně, jak to jen jde.
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Používejte jednoduchou, každodenní řeč a vyhněte se odborným termínům.
Doplňte proﬁl fotograﬁemi, kliparty či jinými ilustracemi, které odrážejí to, co se v
proﬁlu píše. Ideálně je nechte vybrat žákovi samotnému. [4]
Pro ilustraci se podívejte na rychlé profily Hanky, Matyáše a Martinky v příloze 3.

Rychlý proﬁl vytvořený autorským týmem APIV B
Využít můžete alternativně i tzv. Rychlý proﬁl vytvořený autorským týmem APIV B. Jedná se
strukturovaný záznamový arch s deseti vyplnitelnými políčky. Vedle aktuální situace
(příchodu i více dětí s OMJ do třídy uprostřed školního roku) je možné jej využít např. při
hospitacích, suplovaných hodinách, tandemové výuce apod. Je určen pro rychlou a aktuální
pedagogickou potřebu.

Ke stažení:
Příloha 1: Formulář Rychlý proﬁl
Příloha 2: Manuál k nástroji Rychlý proﬁl
Příloha 3: Profil na jednu stránku _ profily Hanky, Matyáše a Martinky
Příloha 4: Profil na jednu stránku - metodický průvodce

Zdroje:
[1] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Proﬁl na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 4.
[2] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Proﬁl na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s.
30.
[3] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Proﬁl na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s.
30.
[4] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Proﬁl na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s.
11.
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23. Žákovský pas: formulář pro žáky s odlišným mateřským
jazykem (OMJ)
Jak předejít případným zmatkům a nedorozuměním v situaci, kdy k vám do školy přichází v důsledku
nenadálých okolností větší množství žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Využijte žákovský
pas, nástroj inspirovaný a prověřený dlouholetou praxí anglických škol.
Podívejte se na krátký videomanuál, přílohy v něm zmíněné najdete pod návodem níže.

Přehrát video

Popis

Charakteristika

Jedná se o nástroj, který využívají anglické školy s větším výskytem dětských
migrantů a který dobře slouží zejména při větším množství nových žáků, dočasných
žáků atp. Má ale smysl i pro dlouhodobé sledování výsledků a vývoje žáků ve
standardním režimu. Nástroj, původně vyvinutý pouze pro tzv. migrující žáky (v
anglickém originálu: Pupil Passport to Learning), je dnes v Anglii běžně používán
pro všechny žáky bez rozdílu.
Když dítě s OMJ nastoupí do nové školy, jedním z hlavních úkolů je získat o něm
maximum informací (třeba i s pomocí tlumočníka) a vhodně je zpracovat, ale:
a) nemusíte na to mít zpočátku časovou nebo osobní kapacitu,
b) podrobné informace logicky nemusíte v případě větší skupiny snadno a rychle
vstřebat,
c) kompletní seznam informací vám stejně nepomůže, pokud potřebujete něco
rychle s konkrétním žákem probrat.
Žákovský pas přináší rychlý a ucelený informační přehled o žákovi na jednu stranu
A4. Pedagog s pasem může pracovat v podstatě kdykoliv a podle individuální
potřeby.
Česká verze formuláře žákovský pas vytvořená autorským týmem APIV B (najdete ji
ke stažení pod článkem) je inspirována dobrou praxí veřejných základních škol
v anglickém Leicesteru sloučených v platformě Leicester Primary Partnership.
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Hlavní cíle tohoto nástroje:
1.
Možnost kdykoliv získat rychlý základní informační přehled o žákovi s OMJ (základní
údaje typu jméno, přezdívka, datum nástupu do školy, zájmy, potřeby apod.).

Cíl

2.
Prevence různých nedorozumění nebo nepříjemných situací mezi žákem a
učitelem, případně i mezi žákem a třídou.
3.
Podpora "well-beingu" všech žáků ve třídě i učitelů.
4.
Podpora komunikace, organizace a plánování výuky, a to i třeba ve chvíli, kdy se
nový/suplující učitel ocitne ve třídě, jejíž žáky s OMJ nezná.

Čas / frekvence
setkávání

1.
Úvodní vyplnění je nejvhodnější provést jednorázově v den nástupu žáka do školy.
2.
Alternativně může jít o postupné vyplňování formuláře s žákem s OMJ pomocí
opakovaných rozhovorů (podle potřeb žáka i učitele a podle vnějších okolností).
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Postup

Žákovský pas s žákem s OMJ ideálně vyplňuje třídní učitel, je možné také přizvat
některého člena školního poradenského pracoviště (výchovný poradce…).
Přítomnost rodičů žáka při vyplňování není nezbytnou podmínkou.
Třídní učitel postupně s žákem prochází všechny kolonky, může si nejprve ručně
dělat poznámky do předem vytištěného formuláře nanečisto a potom je zestručnit
do formuláře v PC. Anebo může psát rovnou do PC. Dokument si může později
vytisknout. Hotový dokument následně zpřístupní i pro ostatní učitele na předem
domluveném místě.
Žákovský pas má pro každou informaci o žákovi přesně dané místo.
1.
Celé jméno – do závorky je vhodné napsat správnou výslovnost (viz vzor
vyplněného formuláře ke stažení pod článkem).
2.
Fotograﬁe doplněná celým jménem – v tomto případě je potřeba si vyžádat
písemný souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů.
3.
Přezdívka – zkrácená nebo jinak změněná podoba křestního jména.
4.
Datum narození.
5.
Datum vyplnění žákovského pasu.
6.
Datum nástupu do školy.
7.
Název školy.
8.
Jméno a příjmení třídního učitele.
9.
Zájmy, záliby, ale také to, co vzbuzuje například obavy nebo strach.
10.
Co předcházelo tomu, než se dostal/a do školy.
11.
S kým dnes do školy přišel/přišla.
12.
Co mu schází/chybí, z čeho má obavy.
13.
Na co se ve škole těší.
14.
Domovská země/město – odkud pochází.
15.
Rodný jazyk – jakým jazykem mluví doma.
16.
Sdílená domácnost – s kým žije.
17.
Silné stránky – v čem je dobrý (popis v českém jazyce anebo nakreslený obrázek).
18.
Slabé stránky – v čem má rezervy (popis v českém jazyce anebo nakreslený
obrázek).
19.
Další důležité informace – co by ještě měli ostatní vědět.
Žákovský pas může být připojen k třídní knize nebo být prostě jakkoliv k dispozici
komukoliv, kdo má s danou třídou a danými žáky co do činění (to už záleží na
domluvě v rámci učitelského sboru). Nabízí se například žákovské pasy vyvěsit na
viditelném místě ve třídě (nástěnka) – vždy ale se souhlasem samotných žáků s
OMJ i jejich rodičů.
Důležité: Různí učitelé mohou preferovat různé informace obsažené v žákovském
pasu, ale všichni členové pedagogického sboru vědí, kde přesně je mají hledat.
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Varianty,
komentáře

Faktory
úspěchu

•
Ačkoliv je určitě žádoucí a správné, aby si škola nástroj upravila podle svých potřeb
a představ, je v tomto případě vhodné využít alespoň zhruba jeho původní podoby,
protože za ní stojí více než dvě desetiletí dlouhé a ověřené praxe.
•
Pokud se škole žákovský pas osvědčí, může s ním pracovat dlouhodobě, po celou
dobu školní docházky žáka.
•
Nástroj je využitelný i pro předškolní děti v mateřských školách. Jeho
vyplňování by ideálně mělo probíhat za účasti rodičů. Pedagogové v mateřských
školách si žákovský pas mohou uzpůsobit pro své účely.
•
Z informací, které sdělíte autoritám při žádosti o pas, se do něj dostane jen
nezbytné minimum na přesně dané místo. Každý policista / celník / imigrační
úředník tak ví, kam přesně se podívat, aby našel údaje potřebné k identiﬁkaci.
Stejné je to s žákovským pasem. Je proto vhodné nepřeplňovat ho příliš
mnoho informacemi. Mělo by se jednat o stručný základní přehled.
Pro podrobnější informační přehled o žákovi s OMJ (přičemž informace je možné
sbírat v několikatýdenním intervalu a opakovaně) je možné využít:
•
Dotazník pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem a
•
Dotazník pro žáky s odlišným mateřským jazykem,
které jsou ke stažení pod tímto článkem.
Je potřeba zdůraznit, že informace obsažené v žákovském pase jsou přístupné
každému pedagogovi, který přichází do dané třídy. Proto je potřeba, aby i samotný
žák věděl, jaké konkrétní informace tam jsou. Žák by měl být partnerem při
procesu vzniku žákovského pasu. Je důležité vzít v potaz, co on sám chce o sobě
učitelům sdělovat.
•
Pokud žáci neovládají český jazyk, je řešením vyžádat si tlumočnické služby přes síť
krajských koordinátorů Národního pedagogického institutu ČR.
Kontakty najdete na webové stránce: https://cizinci.npi.cz/kontakty/.

Vyhodnocení
Žákovský pas aktualizujte průběžně podle potřeby.

Přílohy:
Příloha 1: Žákovský pas – formulář
Příloha 2: Vyplněný žákovský pas – vzor
Příloha 3: Dotazník pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem
Příloha 4: Dotazník pro žáky s odlišným mateřským jazykem
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24. Na ZŠ Kořenského to s žáky s odlišným mateřským
jazykem umí
Ve školním poradenském pracovišti v ZŠ Kořenského v Praze zavedli úplně novou organizační
strukturu. Založili zde dvě tzv. triády: preventivní tým a inkluzivní tým. Sehraná spolupráce obou
týmů mezi sebou i s učiteli výborně funguje také v péči o žáky s odlišným mateřským jazykem.
Zajímá vás, jak můžete zlepšit ve své škole práci s těmito a jejich rodiči? Inspirujte se dobrou praxí
ze ZŠ Kořenského.

Mgr. Olena Keronyak, koordinátorka péče o žáky s OMJ, a Mgr. Dagmar Kudličková, sociální
pedagožka
v ZŠ Kořenského | FOTO: APIV B

Příklad dobré praxe
Před jedenácti lety, když současná ředitelka přebírala vedení základní školy v Kořenského
ulici, dostala od zřizovatele za úkol postavit školu na nohy. V opačném případě škole hrozilo
zavření. O tom, že paní ředitelka odvedla velký kus práce, svědčí mimo jiné to, že se více než
zdvojnásobil počet žáků, a že musí pravidelně odmítat zájemce mimo spádovou oblast. Škola
je také vyhlášená tím, že se umí postarat o děti s odlišným mateřským jazykem.
V současnosti ji navštěvuje 320 žáků, z toho jich cca 80 nepovažuje češtinu za svůj mateřský
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jazyk. Mezi dětmi s odlišným mateřským jazykem převládají ti, jejichž mateřštinou je
ukrajinština, ruština, nebo vietnamština. Nechybí ani anglicky, arabsky a dalšími jazyky
hovořící žáci.
Stejně tak se škola na pražském Smíchově musí vyrovnat s podobně vysokým počtem dětí se
sociálně znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí. „Cílem je poskytnout všem žákům
bez rozdílu, co potřebují,“ říká paní ředitelka Libuše Daňhelková. A dodává, že se nesmí
zapomínat ani na ty, kteří nespadají do žádné skupiny se znevýhodněním.

Školní poradenské pracoviště
Jak toho lze docílit? Základ je dobře zorganizovat podporu dětem se specifickými
vzdělávacími potřebami a jejich učitelům. Nejde jen o organizaci a pomoc v oblasti výuky,
ale i o podporu při komunikaci s rodinou a řešení komplikovanějších situací tak, aby měl
učitel kapacitu a energii věnovat se celé třídě a kvalitní přípravě vyučování.
„Vytvořili jsme si systém, ve kterém máme jasně rozdělené pravomoci bez zón, kde nevíme,
kdo se má o žáka v dané situaci postarat,“ popisuje paní ředitelka. Začínala s výchovnou a
kariérovou poradkyní a metodikem prevence. To ale měla škola jen 130 dětí. Její postupné
kroky směřovaly k tomu, aby měla silného a spolehlivého metodika prevence. Navíc
s trochou štěstí měla možnost na rok spolupracovat s etopedem, který pomáhal i ve třídách.
Učili se psát zprávy pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zahájili intenzivnější
spolupráci s neziskovými organizacemi, jako jsou obecně prospěšné společnosti Člověk
v tísni nebo META.
Dnes má školní poradenské pracoviště šest členů a je rozděleno na dva týmy (triády). Jeden
se věnuje vzdělávacím potřebám dětí a výuce, druhý řeší výchovné záležitosti. Uvnitř týmů je
spolupráce intenzivní, napříč týmy spolu jejich členové komunikují, ale neinformují se nutně
o všech podrobnostech, které s dítětem řeší. Činnost obou týmů je koordinována a vedena
ředitelkou školy, která je opěrným a jednotícím prvkem v systému.
K tomuto uspořádání, jehož cílem je utřídit vzdělávací proces, došlo teprve nedávno, a ve
škole si ho nemohou vynachválit. Podařilo se jim ho nastavit tak, že každý ví, co jsou jeho
kompetence, nedochází ke zbytečným překryvům a obvykle ani k tomu, že by se něco
zanedbávalo. Učitelé se naučili týmy využívat a respektovat. „Poslední dva roky jsme
s nastavením opravdu spokojení, ale byl to dlouhý a náročný proces,“ říká paní ředitelka a
členové podpůrných týmů s ní souhlasí.

Podpora žáků v oblasti výchovy
Triádu, jež se věnuje výchovným tématům, tvoří sociální pedagožka, školní metodik
prevence a psycholožka (podrobněji viz graf č. 1).
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Graf č. 1. Struktura a složení školního poradenského pracoviště v ZŠ Kořenského. FOTO:
Zdroj: ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov (www.zskorenskeho.cz)

Sociální pedagožka řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání,
pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině
a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Spolu s rodiči a pedagogy
navrhuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi, který pochází z
ohrožujícího, zanedbávajícího, nepodnětného a jinak znevýhodňujícího prostředí (mimo jiné
také žákům s odlišným mateřským jazykem). Úzce spolupracuje s metodikem prevence,
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který realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a
dalších rizikových jevů, věnuje se výchovným problémům žáků, metodicky podporuje
pedagogy. Společně pak zajišťují sociálně právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími
organizacemi.
Tým doplňuje pedagogicko-psychologická poradkyně (školní psycholožka), poskytující
individuální psychologické poradenství žákům, rodičům i pedagogům. Zajišťuje krizovou
intervenci i dlouhodobější psychologickou péči v rámci problematiky vztahových,
vzdělávacích, výchovných i osobních problémů. Pracuje také s třídními kolektivy, případně
provází třídní učitele v péči o kolektiv třídy.

Podpora žáků v oblasti vzdělávání
Do triády, jež má na starosti záležitosti týkající se výuky, spadá výchovná a kariérová
poradkyně, která koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
spolupracuje s třídními učiteli, provádí vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují
v rámci podpůrných opatření, a vede tým asistentů pedagoga. Dalším členem týmu je
speciální pedagožka. Řídí speciálně pedagogickou péči a metodicky podporuje asistenty a
pedagogy při tvorbě a využívání individuálních vzdělávacích plánů. Pomáhá jim také
s využitím vhodných pomůcek a materiálů pro konkrétní žáky. Posledním členem trojice
poradců ve vzdělávání je koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
která se stará o jejich individuální rozvoj, koordinuje další dvojjazyčné asistenty, kteří na
škole (základní i mateřské) působí, a vede kurzy češtiny pro děti s OMJ.
Zásadní pro fungování poradenského pracoviště bylo vyjasnit si kompetence a nastavit náplň
práce jednotlivých členů, aby se nepřekrývaly, a zároveň zajistit, aby některé problémy
nezůstávaly bez řešení. Důležitou roli sehrála komunikace mezi jednotlivými členy týmů a
jistě i koordinační role ředitelky školy a její podpora týmů. V neposlední řadě je nutné zmínit
i spolupráci třídních učitelů a ostatních pedagogů, bez kterých by systém nemohl fungovat.
Dobře nastavená spolupráce znamená nejen benefit pro žáky, o které je dobře pečováno, ale
i pro učitele, kteří se díky poradenskému centru mohou lépe koncentrovat na výuku a
neřešit například s rodiči (bez podpory školního poradenského pracoviště) záškoláctví, či
péči o nové žáky s OMJ, kteří ještě ani neznají český školní systém. Od třídních učitelů by ale
také měly směrem ke školnímu poradenskému pracovišti vycházet podněty a upozornění na
konkrétní případy, kterým je potřeba věnovat pozornost.

K budování školního poradenského pracoviště pomohl i nadhled
získaný prostřednictvím supervizí
Libuše Daňhelková, ředitelka školy, upřesňuje k budování poradenského pracoviště: „Školní
poradenské pracoviště ovšem nebylo takové vždycky. Začínali jsme s výchovnou a
kariérovou poradkyní a nefunkční metodičkou prevence – pochopili jsme nutnost změny,
když jsem coby ředitelka školy nakonec řešila výchovné problémy a začala jsem být
vyčerpaná. Přitom rolí ředitele je vést – což samozřejmě obnáší umět danou práci vykonávat,
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zažít nové procesy na vlastní kůži – ale ne vykonávat stále, je třeba činnosti postupně
delegovat.
Pomohla projektová spolupráce s etopedem na jeden den v týdnu, nadhled získaný
prostřednictvím supervizních setkání a výměna metodika prevence. Také výchovná
poradkyně potřebovala projít jistým vývojem, její role se proměnila a ustálila od obávané
„discipline master“ (v překladu: osoba zaměstnaná ve škole k udržování pořádku a udělování
trestů) k mentorce asistentů pedagoga, zodpovědné za podpůrná opatření žáků, a průvodci v
kariérovém poradenství. Postupně jsme namísto etopeda získali školní psycholožku a s
rostoucím počtem žáků si pro ni dovolili i větší úvazek.“

Financování je problém
Ředitelka školy financuje práci některých členů podpůrných týmů a asistentů z různých
zdrojů, nejčastěji z projektů. „Je pro mě velice nepříjemné, že lidem, kteří na škole odvádějí
dobrou práci a poskytují dětem potřebnou podporu, nejsem schopna zajistit jistotu pro jejich
další působení a nabídnout jim smlouvu na neurčito,“ říká ředitelka Daňhelková. Například
dvojjazyční asistenti nemají jistotu, že budou moci ve své práci pokračovat i příští školní
rok, peníze na ně jsou zatím jen do června. A to odvádějí potřebnou práci, kterou oceňují
nejen učitelky v mateřské škole (škola v Kořenského ul. byla zřízena Městskou částí Praha 5
jako základní a současně i mateřská škola), ale zejména na druhém stupni základní
školy, kde obvykle pomáhají žákům s OMJ v odborných předmětech. Nejistota
ohledně financování je také v případě pozice školního sociálního pedagoga. Školní
psycholožka má pozici jistější, je placena z prostředků státního rozpočtu.

Výuka češtiny jako druhého jazyka
Čtvrtina žáků školy nemá češtinu jako svůj mateřský jazyk. Neznamená to ovšem, že tyto
děti neumí česky vůbec. Někteří žáci se již jazyk dostatečně naučili, jiní přicházejí se
znalostí češtiny z jiné školy. Žáci, kteří potřebují intenzivní přípravu, jsou rozděleni do dvou
skupin.
První skupina s úrovní jazyka 0 je sedmičlenná a týdně během dopoledne
absolvuje šest hodin češtiny.
Druhou skupinu tvoří osm dětí, které jsou již trochu pokročilejší, a týdně se
během čtyř společných hodin věnují hlavně gramatice.
Scházejí se ve speciálně vybavené místnosti plné pomůcek pro výuku jazyka (viz fotogalerie
níže). „Je to takové naše místo, kde se děti cítí dobře, mohou si popovídat, často na
přivítanou prohodí pár vět ve svém jazyce,“ říká Olena Keronyak, koordinátorka péče o žáky
s OMJ, která češtinu vyučuje. V učebně je znát, že se zde hodně pracuje s obrázky. Barevné
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kartičky a plakátky se věnují různým mluvnickým jevům, vzorům podstatných jmen,
skloňování, vyjmenovaným slovům a také výslovnosti jednotlivých hlásek. „Hodně používáme
pracovní listy a pomůcky od Mety,“ říká Keronyak. META je nezisková organizace, která se
věnuje podpoře žáků a studentů s OMJ na českých školách. Na jejich webových stránkách
Inkluzivní škola jsou dostupné metodiky a pracovní listy, rozdělené přehledně podle
předmětů i ročníků. Nevěnují se jen české gramatice, ale rozvíjí slovní zásobu ve všech
předmětech. META také nabízí velkou řadu seminářů či webinářů pro učitele, kterých se
účastní i učitelé a asistenti ze ZŠ Kořenského.
Zatímco dopoledne v učebně probíhají skupinové lekce, na které jsou děti uvolňovány
z běžné výuky, odpoledne se zde konají individuální doučování, momentálně pro
dalších deset žáků. Ty vede koordinátorka péče o žáky s OMJ a dva její kolegové –
dvojjazyční asistenti. „Vždy s paní učitelkou probereme, na čem je potřeba zapracovat, a
tomu se pak věnujeme,“ popisuje Keronyak. Asistenti mají svůj dopolední rozvrh podle
potřeb dětí hlavně na druhém stupni, které oceňují pomoc zejména v odborných
předmětech, které mají specifickou slovní zásobu. Odpoledne pak dvojjazyční asistenti
vedou individuální doučování.
Podle zkušeností Oleny Keronyak se většina dětí do roka rozmluví. Záleží to ale hodně na
věku a povaze dítěte, a také zemi odkud přichází.

Financování výuky češtiny
Financování výuky češtiny je zajišťováno z různých zdrojů:
Takzvaní nárokoví žáci s OMJ, tedy ti, kteří nepobývali v září v ČR déle než 24 měsíců,
mají výuku češtiny dopoledne v rámci skupin financovanou přímo ze státního
rozpočtu.
Základní škola Kořenského je Magistrátem hl. m. Prahy ustanovena jako tzv. „určená
škola“ pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky kmenové školy i žáky z
okolních škol (dle § 20 školského zákona) ve školním roce 2021/2022.

Tip:
Více o tématu určených škol lze nalézt např. v textu k 23. dílu podcastu Zapojme
všechny Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy.

Dále škola využívá projektové financování na personální podporu dvojjazyčných
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asistentů pedagoga (z tzv. 49. výzvy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
ČR).
Někteří pedagogové poskytují odpolední individuální doučování v rámci projektu
MV ČR, kde příjemcem je zřizovatel.
Kromě tohoto typu doučování mohou žáci s OMJ čerpat také doučování z Národního
plánu obnovy, kde se s ostatními žáky učí nejen češtině, ale i dalším hlavním
předmětům.

Integrace a spolupráce s rodinou
Při příchodu žáka s OMJ do školy, dostane rodina příručku pro použití školy Kořenda, kde
lze najít základní informace, na koho se v jaké situaci mohou obrátit, jaký je školský systém,
základní hodnoty školy, co škola očekává od rodičů a žáků, jak to chodí ve škole (příchod do
školy, vyučování, přestávky, odchod ze školy, první dny ve škole, žáci ve 3.–5. třídách,
hodnocení žáků, např. i seznámení s tím, co znamená ředitelská důtka), dále informace o
školní jídelně a školní družině a také o přechodu žáků na 2. stupeň. Rodiče se také mohou
podrobně seznámit se členy školního poradenského pracoviště a jejich činností. Rodiče
dostanou informace o tom, co mohou dělat a na koho se mohou obrátit, pokud se jim ve
škole něco nelíbí, ale i jak se mohou aktivně zapojit do aktivit školy.
Příručka je pro cizince připravená v několika jazykových mutacích, zatím existuje v češtině,
ruštině a angličtině, na ukrajinštině a vietnamštině se pracuje.
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Titulní stránka Kořendy - příručky pro použití školy (FOTO: APIV B).
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Ukázka z Kořendy - příručky pro použití školy. Obrazový průvodce pro rodiče, kteří se
chtějí/potřebují obrátit na školu s řešením konkrétního problému. Zdroj: prirucka-propouziti-skoly.pdf (www.zskorenskeho.cz) (FOTO: APIV B).
Drobná brožurka Kořenda – příručka pro použití školy vznikala ve spolupráci učitelů
napříč školou. Byl to vlastně výsledek projektu K.O.Z.A., který škola absolvovala ve
spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s. Projekt řešil spolupráci a komunikaci mezi školou a
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rodinou. „Zjistili jsme, že potřebujeme komunikační nástroj, který by shrnoval to, co se
potřebují dozvědět noví uživatelé našeho společného školního prostředí – nejen žáci a
rodiče, ale vlastně i noví zaměstnanci,“ říká ředitelka Daňhelková. „Pracovali jsme na ní celý
jeden školní rok a pak ji ještě nějakou dobu ladili. Teprve potom jsme se pustili do
překládání,“ dodává. Nyní, když je hotová příručka pro základní školu, je v plánu vznik
podobné příručky také v mateřince.

Koordinátorka péče o žáky s OMJ
Pro žáky s OMJ je stěžejní koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem. Ta
nejen vede kurzy češtiny jako druhého jazyka a koordinuje dvojjazyčné asistenty pedagoga,
ale je i osobou, která se stará o to, aby se žák ve škole cítil dobře. Provede ho školou, ukáže
důležitá místa, jako je ředitelna nebo jídelna, seznámí se s ním a zjišťuje jaké má zájmy.
Novým dětem je přiřazen patron z řad již zkušených dvojjazyčných žáků. Patroni jsou svým
novým spolužákům k ruce, když potřebují s něčím poradit, nevyznají se, pomáhají se
začleněním do třídního kolektivu.
Pedagog ve třídě na základě jednoduchého testu prověřujícího znalost českého jazyka zjistí,
jak je na tom žák se svými znalostmi, a podle toho pak ve spolupráci s koordinátorkou péče o
žáky s OMJ připraví plán pedagogické podpory. První jedno, dvě pololetí dítě nemusí být
vůbec hodnoceno, nebo může dostávat slovní hodnocení. Jak dlouhé toto období je, pak
hodně záleží na učiteli a pokroku, který žák v češtině udělá. Pedagogové rádi přecházejí
rovnou na známky, protože je pro ně slovní hodnocení komplikované. Podle Oleny Keronyak
je důležité, aby přijali, že zpočátku je hlavním cílem dítě motivovat a povzbudit ho v učení se
českého jazyka. Není na místě srovnávání vědomostí se zbytkem třídy, jde o pokrok dítěte na
základě jeho individuálně nastaveného plánu podpory.
Základní seznámení se školou získá žák i rodič na úvodní schůzce a v příručce pro použití
školy Kořenda. Tím ale komunikace s rodinou nekončí. Olena Keronyak sleduje, co se ve
škole děje, pravidelně obchází učitele, zjišťuje úkoly a rodiče informuje o tom, co se bude dít.
Do skupiny na WhatsApp rodičům píše podstatné informace, posílá fotografie, informuje o
školních akcích. V době covidu to bylo hodně o fungování online výuky. Rodičům často musí
vysvětlovat a připomínat omlouvání absencí. „Cizinci tolik neřeší omluvenky,“ říká
Keronyak. Na Ukrajině je například zvykem, že učitel telefonuje rodičům, když dítě nedorazí
do školy, aby zjistil, co se děje. Otevřenou a přátelskou komunikaci rodiče oceňují. „Píší nám
a děkují,“ doplňuje Keronyak. Zejména rodiče, kteří mají zkušenosti z jiných škol, jsou prý
velmi spokojení. Základ tohoto přístupu tkví v tom, že škola s rodiči komunikuje od počátku,
věci včas vysvětluje a nečeká, až dojde k nedorozumění či závažným problémům. Pokud je
potřeba, škola využije služeb tlumočníka. Každý také ví, na koho se kdy obrátit a kde hledat
pomoc. Žák, rodič i učitel.

Budoucí prvňáčci s OMJ
Budoucím prvňáčkům s OMJ, kteří ještě nemluví dobře česky, nabízí škola možnost zapsat se
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do přípravné třídy, kde probíhá výuka hrou a žáci nejsou hodnoceni. Koná se ale už v
prostorách školy a dítě se zde seznamuje s jejím chodem a pravidly a rolí učitele. Dítě s OMJ
zde má příležitost se zorientovat a dostat se na takovou jazykovou úroveň, aby zvládlo
úspěšně nástup do školy. Někteří rodiče ale o přípravném ročníku nechtějí uvažovat.
„Musíme jim vysvětlovat, že to není ostuda, ale naopak, že to může jejich dítěti hodně
pomoci,“ říká Keronyak.
FOTOGALERIE: APIV B
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25. PODCAST 26. díl: Vzdělávací systém a společné
(inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině
Jak moc se liší ukrajinské školství od českého a jak se změnilo po nedávných reformách? Jak probíhá
společné vzdělávání ve školách v rámci programu Nová ukrajinská škola? V podcastu Zapojme
všechny Marta Kozdas se svým hostem Valentynou Ljulja, projektovou asistentkou transformačních
projektů AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), přibližuje v reakci na aktuální dění a příchod
ukrajinských dětí do českých škol posluchačům některá specifika ukrajinských škol.

Přehrát video

Struktura vzdělávání
V minulosti byla struktura školského systému členěna na základní a střední školu, která
dohromady trvala 10 let. Byla rozdělena na 1.– 3., 4.–8. a 9.–10. ročník. [1] Zákon o všeobecném
středním vzdělávání z roku 1999 počítal se značnými změnami ve struktuře, délce a obsahu
základního a středního vzdělání. V roce 2001 začala probíhat reforma školského systému, jejíž
největší změnou je plánovaný přechod na dvanáctiletou školu. Program Nová ukrajinská škola
zavedl nově povinných 12 let docházky. Reforma je koncipována na roky, protože není možné rychle
změnit vzdělávací tradici, která se na Ukrajině pěstuje po desetiletí. [1] V září 2017 byl přijat nový
školský zákon (№ 38-39; předchozí zákon existoval 26 let), který upravuje základní principy nového
vzdělávacího systému. Tento nový zákon se připravoval čtyři roky. [2] V únoru 2018 schválila vláda
nový Státní standard pro základní vzdělávání.
Od školního roku 2018 trvá tedy pregraduální vzdělávání 12 let. To znamená, že všichni studenti, kteří
vstoupili do 1. ročníku v roce 2018, budou maturovat po dokončení 12. ročníku. Studentů, kteří
dokončili 1. ročník před rokem 2018, se to netýká. [3]
Aktuálně se školy dělí na 3 základní stupně:
1. Začátečnická škola 1.–4. ročník (anebo také první stupeň základního vzdělávání), děti vstupují
do začátečnické školy v 6ti letech;
2. základní škola 5.–9. ročník anebo také „druhý stupeň - nižší střední vzdělávání“;
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3. střední škola 10.–12. ročník (studium pouze do 11. ročníku - týká se jen těch žáků, kteří
dokončili 1. ročník před rokem 2018).
Povinná školní docházka je ukončena 2. stupněm základní školy (v 9. ročníku). Všeobecné střední
vzdělání pokračuje 10.– 12. ročníkem a od roku 2007 je ukončováno standardizovanou povinnou
státní zkouškou, tzv. externím hodnocením, kterou musí absolvovat všichni žáci po ukončení střední
školy (odpovídá maturitní zkoušce na české střední škole). Certifikát o absolvování dvanácti ročníků
(anebo jedenácti ročníků, viz výše) je podmínkou vstupu na vysokou školu. Žák tedy nemusí po
ukončení devítileté školní docházky na střední školu, ale může volit tuto cestu, kdy celkem vychodí
12 let (anebo 11 let, viz výše) základního (1.– 4. ročník), nižšího středního (5.– 9. ročník) a
všeobecného středního vzdělávání (10.– 12. ročník, anebo 10.– 11. ročník, viz výše).
Po ukončení 9. ročníku je možné přejít na střední školu. Ta většinou trvá 4 roky, je zakončená
zkouškou, podobnou externí zkoušce. Střední školy bývají často nějak specializované. Školská
reforma měla za cíl proměnit ukrajinské školství od důrazu na faktografii k umění učit se, hledat
zdroje, komunikovat, k rozvoji čtenářských a jazykových kompetencí. V rámci reformy byly také
ustaveny tzv. státní standardy, specifikující povinné předměty, časové dotace apod.

Známkování na Ukrajině
Na základních a středních školách se nově používá 12stupňová hodnoticí škála, kde: 1–3 znamená
nedostatečně, 4–6 dostatečně, 7–9 dobře a 10–12 výborně. [3]

Předškolní vzdělávání na Ukrajině
Na Ukrajině je mnohem rozšířenější systém jeslí, byť není až tolik využíván. Děti mohou do
mateřských škol nastoupit již ve dvou letech věku. Oproti České republice není školka povinná.
V rámci reforem se o tomto kroku sice uvažovalo, ale nakonec nebyl realizován. Ze zákona by ve
třídách školek mělo být mezi 24 a 25 dětmi, realita je ovšem často jiná, především ve velkých
městech, kde je tradičně nedostatek míst. Zavedly se proto transparentní online registrace e-školky.
Kolikrát pak dochází k absurdním situacím, kdy se registrují již těhotné ženy ve snaze zajistit svému
dítěti do budoucna místo, uvádí Valentyna Ljulja. Učitelé v mateřských školách musí mít příslušnou
kvalifikaci, již několik let platí povinnost vysokoškolského vzdělání, oproti minulosti, kdy mohli
v mateřských školách a 1. stupni ZŠ učit i lidé, kteří měli absolvovaných 9 tříd základní školy.

Vzdělávání učitelů na Ukrajině
Síť pedagogických škol na Ukrajině je hodně hustá, v podstatě je nějaká pedagogická univerzita
v každém regionu. Vnímání učitelů se liší ve městech a na venkově, tam jsou učitelé stále váženou
osobou. Postupně se však situace počíná obracet k lepšímu, především zásluhou školské reformy, již
ukrajinské školství posledních 6, 7 let prodělává.
Vzhledem k pandemii covidu a teď i válečnému konfliktu na Ukrajině jsou učitelé pod velkým tlakem.
Na online výuku v době pandemie navázal aktuální projekt ukrajinského ministerstva školství Učení
bez hranic, kde mají ukrajinští žáci nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí možnost sledovat online
vysílání, strukturované dle předmětu a věku žáka. (Webové stránky projektu v ukrajinštině).
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Společné vzdělávání na školách
V rámci reformy školství se samozřejmě řešila i inkluze. Začalo se s bezbariérovostí škol, iniciativa
přišla zdola a za posledních 5 let došlo k velkému posunu. Odborníci z Ukrajiny se v mnohém učili od
českého školství (stáže, spolupráce) a inspiraci našli i v české legislativě, například v příloze č. 1
Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných jedná se o podrobný přehled podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Odborníci pak vytvořili nové metodické materiály, jimiž by se měly řídit jak jednotlivé školy, tak i
místní samosprávy. Díky diskuzi se postupně začal měnit pohled na inkluzi jak u samotných učitelů,
tak u laické veřejnosti. Pořádají se různé vzdělávací kurzy a semináře, školy spolupracují s projekty a
iniciativami, které jsou zaměřené na inkluzi. Školám pomáhá a poskytuje odbornou podporu síť nově
zřízených externích poradenských center, která se zaměřují na společné (inkluzivní) vzdělávání.
Situaci však komplikuje skutečnost, že na ukrajinských školách neexistují školní poradenská
pracoviště. Tuto roli zastává školní psycholog, jehož přítomnost je v každé škole povinná. Ten má na
starosti jak výchovné poradenství, tak kariérní.

Role školního psychologa
23. dubna se na Ukrajině slaví každoročně tzv. den psychologů. Na Ukrajině působí zhruba 14,7 tisíc
školních psychologů. Role psychologa a jeho pracovní náplň se v rámci reformního programu Nová
ukrajinská škola má zcela změnit. V dřívějším pojetí se školní psycholog soustředil zejména na
individuální anebo skupinovou diagnostiku všech dětí, vyhledávání jednotlivých poruch u dětí a jejich
případnou nápravu. Aktuálně by se jeho role měla posunout více směrem k práci s klimatem školy a
aktivitám směřujícím k well-beingu žáků i učitelů. Konkrétně by se mělo jednat o následující činnosti:
1. Mediační a facilitační činnosti (role prostředníka při řešení konfliktů).
2. Podpora společného vzdělávání (příprava všech žáků i jejich rodičů na zdravou interakci s
dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami). Školní psycholog by tedy měl v prvé řadě
provádět školení, přednášky, semináře, konzultace, během kterých se bude snažit odbourávat
stereotypy týkající se společného vzdělávání.
3. Podpora a posílení duševního zdraví žáků. Žáci by si měli osvojovat zásady psychohygieny, tzn.
jak se vyrovnávat se stresem a napětím.
4. Psychologická pomoc a podpora všem účastníkům vzdělávacího procesu. Školní psycholog by
měl pomáhat učitelům zvládat emoční přetížení, dále předcházet syndromu vyhoření (tzn. měl
by učitelům pomoci osvojit si techniky, jak zmírnit stres a plně se uvolnit v krátkém časovém
období). Měl by jim také poskytnout podporu při práci s novými vzdělávacími programy. [4]

Další podpůrné pozice
Specialitou ukrajinských škol je přítomnost zdravotní sestry, jež je přímo podřízená ředitelství školy.
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Ta vede zdravotní dokumentaci žáků i pedagogického sboru, má na starosti povinnou každoroční
zdravotní prohlídku zaměstnanců, řeší situace, kdy je nutné nechat někoho ze školy ošetřit nebo
nechat odvézt do nemocnice.
Díky reformě také posiluje role asistentů pedagoga. Ti mají ze zákona povinné VŠ vzdělání a ideálně i
nějakou specializaci (logopedie, práce s neslyšícími apod). Odměňování asistentů pedagogů ale
vzhledem k požadované kvalifikaci vidí Valentyna Ljulja jako nedostačující. Z tohoto důvodu mohou
mít některé školy obtíže volná místa asistentů pedagoga obsadit.

Státní služba kvality vzdělávání
Novým zákonem vznikla tzv. služba pro kvalitu vzdělávání, na které ukrajinští odborníci intenzivně
spolupracovali s Českou školní inspekcí. V tomto případě se díky reformě začínalo úplně od nuly. V
každém regionu vznikla pobočka reprezentující rozsáhlý informační systém. Díky koronaviru se
situace zkomplikovala, protože tak jako jinde ve světě nemohli inspektoři docházet do škol osobně.
V názvu organizace záměrně není uvedena informace o inspekční činnosti. Hlavní činností nově
vzniklé instituce by měla být podpora a poradenství školám (partnerský přístup vůči školám), nikoliv
kontrolní činnost. Poradenství školám by se mělo týkat mj. také společného (inkluzivního) vzdělávání
ve školách.

Výuka jazyků
Na většině škol je vyučovacím jazykem ukrajinština, ruština bývá jako druhý jazyk, ale záleží na
regionu (rozdíl mezi východem a západem a také počtu rusky mluvících žáků). Podobně to platí i o
dalších etnikách (na Ukrajině jsou početné maďarské menšiny, stejně tak polské a rumunské).
Angličtina se na ukrajinských školách vyučuje povinně od 1. třídy. Později se přidává druhý jazyk,
obvykle němčina, francouzština, ale výjimkou nejsou ani jiné jazyky, čínština apod., záleží na
možnostech dané školy.

Každodenní provoz
Školní rok probíhá podobně jako v České republice, s výjimkou Vánoc, které jsou delší. Tradiční
ukrajinské vánoční svátky začínají na Štědrý den, který se podle juliánského kalendáře slaví 6. ledna.
Vánoční oslavy končí 19. ledna, datem Zjevení Páně, nebo ukrajinsky Yordan, opět podle juliánského
kalendáře.[5]
Školní rok na Ukrajině končí dříve, a to vždy k 31.5., posléze do poloviny června následuje tzv. praxe.
Školy jezdí na výlety, exkurze, sportovní akce apod.
Vzdělávání je na všech stupních škol zdarma. Na VŠ je garantován určitý počet míst bez placení
školného, nad limit přijatí studenti studium platí.
Při školách existují družiny, na Ukrajině se jim říká „skupina prodlouženého dne“. Na rozdíl od české
družiny funguje jako doplnění školy – žáci pod dohledem učitele ve spolupráci s třídní učitelkou píší
úkoly a případně se doučují.
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Školní stravování je podobně jako v ČR dotované státem. I to ale došlo zásadní změny. Od ledna
tohoto roku probíhala pod patronací manželky prezidenta Olgy Zelenské za účasti předních
kuchařských osobností kampaň na zlepšení stravování ve školách směrem ke zdravější stravě.

Začleňování ukrajinských žáků do českých škol
Valentyna Ljulja vidí největší úskalí v neznalosti jazyka a nedostatku času připravit se na příchod
tolika dětí. Navzdory nepřehledné situaci se postupně budují nejrůznější vzdělávací programy pro
žáky ukrajinské národnosti, například ve spolupráci s ukrajinskou sobotní školou ERUDYT nebo
s ukrajinským kulturním vzdělávacím Centrem Krok, z.s.

Valentyna Ljulja

Vlevo redaktorka Marta Kozdas, vpravo host podcastu Valentyna Ljulja. Zdroj APIV B.
Projektová asistentka transformačních projektů AMO (Asociace pro mezinárodní otázky)
v Bělorusku a na Ukrajině. Je absolventkou fakulty žurnalistiky Univerzity ve Lvově. Dlouhodobě
působila v ukrajinských médiích, včetně státní televize a absolvovala stáže v Rádiu Svobodná
Evropa. Od roku 2007 pracuje na mezinárodních transformačních projektech AMO v Bělorusku
a Ukrajině, Kromě toho je novinářkou na volné noze. V roce 2008 také koordinovala projekt
v organizaci Člověk v tísni.
Valentyna Lyulya - Asociace pro mezinárodní otázky (amo.cz)

Užitečné odkazy:
Pomoc ukrajinským dětem. Informace pro školy - NPI - Národní pedagogický institut
Potřebujeme zevrubný plán pro začleňování ukrajinských žáků do škol | EDUin
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MŠMT připravilo informační a metodickou podporu škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině –
edu.cz
Ukrajinské ministerstvo školství spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války - NPI Národní pedagogický institut
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26. VIDEO: Úspěšné začlenění dětí přicházejících z Ukrajiny
ve školní třídě. Tipy pro práci s třídním kolektivem
Poslední 3. část videorozhovoru s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou
Farkašovou se věnuje procesu přijetí nových žáků, přicházejících z Ukrajiny, do třídního kolektivu.
Lektorka poskytuje návody, jak zvládnout první dny ve třídě, aby se nový žák cítil dobře a bezpečně.
Také jak tuto změnu ve třídě komunikovat se samotnými žáky. V rozhovoru navíc najdete zásady
komunikace pedagoga o válce všeobecně, bez ohledu na to, zda je ve třídě nový žák z Ukrajiny.

Přehrát video

Struktura videa:
00:00 - Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny
Farkašové.
01:00 - Jak připravit žáky ve třídě na příchod nových spolužáků z Ukrajiny?
03:12 - Na co je vhodné se zaměřit ve třídě v prvních dnech po příchodu nových žáků z
Ukrajiny?
04:18 - Jak mohou žáci ve třídě podpořit nové spolužáky z Ukrajiny? Tipy na konkrétní
aktivity.
06:19 - Jak mluvit s žáky o válce, když jsou nově v třídním kolektivu spolužáci z Ukrajiny?
07:41 - Jak komunikovat s žáky přicházejícími z Ukrajiny, pokud dávají najevo strach a obavy?
09:47 - Jak komunikovat s žáky, když ve třídě je, nebo do ní nově přichází žák ruské
národnosti?
11:23 - Proč je důležité poskytnout žákům bezpečný prostor, kde mohou sdílet své pocity z
války?
15:17 - Sdílení zkušeností, dobré praxe i řešení ožehavých témat mezi pedagogy jako součást
jejich psychohygieny.
16:50 - Signály, které vypovídají o úspěšném začlenění nových žáků ve třídě.
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18:36 - Důležitost podpůrných služeb pro pedagogy, nové žáky a jejich rodiče.
Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních
životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v
systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče.
Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu
duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem
Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.
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27. Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno
Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak.
Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ
Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka,
která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na
ukrajinských školách.

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay

Ukrajinské školství
Obecné informace
Oﬁciálním jazykem ve školním prostředí na Ukrajině je ukrajinština. V mnohých částech Ukrajiny se
mluví rusky, a i když dítě oﬁciálně chodí do ukrajinské školy, neznamená to, že umí ukrajinsky.
Viktoriya Keronyak upřesňuje, že má několik kamarádů, kteří chodili do ukrajinských škol, mluvit však
neumí. Buď pouze rozumí, nebo používají „suržyk“ – směs ukrajinštiny a ruštiny. Také lidé ze
Zakarpatí mají svůj dialekt, kterému každý Ukrajinec nemusí rozumět.
V současné době prochází ukrajinské školství reformou nazývanou Nová ukrajinská škola (NUŠ). Z
jedenáctileté povinné školní docházky se přechází na dvanáctiletou. Podle této reformy budou mít
děti, které nastoupily do školy od roku 2017, úplné střední vzdělání po dvanácti letech studia.
Základní všeobecné vzdělávání by nyní mělo trvat čtyři roky, pátý ročník školy se počítá jako střední
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vzdělávání. Po pěti letech (v České republice devátá třída) žáci absolvují postupovou zkoušku, aby
mohli pokračovat ve vyšším stupni středního vzdělávání (před reformou trval vyšší stupeň střední
školy dva roky, nyní tři).
Na Ukrajině je možné zapsat dítě do gymnázia od 1. ročníku. Gymnázium se bere jako škola, ve které
se vyučuje podle základních vzdělávacích programů, ale více do hloubky. Učitelé na gymnáziu jsou
přijímáni na základě konkurzu, pouze přijímací pohovor nestačí.
Pak mohou studenti nastoupit na vysoké školy. Ukrajinští studenti jdou na vysokou školu ve věku
17–18 let. Znamená to tedy, že žáci mohou na jedné škole studovat devět let, poté nastoupit
například na lyceum, gymnázium, odborné učiliště či technickou střední školu, nebo studovat na jedné
škole jedenáct let (žáci, kteří nastoupili do základní školy od roku 2017, mohou studovat na jedné
škole dvanáct let). Co se týče lyceí, na Ukrajině jsou poměrně oblíbená. Vyučující lyceí často učí dle
vlastních autorských programů a nabízí kvalitní výuku exaktních věd.

Zvyklosti
Zatímco prvního září se všichni žáci nastrojí, děvčata si dají do vlasů mašle a s květinou pro paní
učitelku vyrazí do školy, během školního roku chodí žáci do školy oblečeni v teplácích. Týká se to
hlavně mladších dětí. Některé školy, zejména gymnázia, na něž děti nastupují po čtvrté třídě, mají
naopak zavedené školní uniformy.
Žáci učitele neoslovují jménem a příjmením, ale „paní učitelko / pane učiteli“.
Na Ukrajině se žáci nemusí nutně přezouvat. Dbá se na to jen na některých školách spíše ve městech.
Na Ukrajině je zvykem kupovat učitelům mnohdy i drahé dárky k narozeninám, a i na Den učitelů, k
prvnímu září či na konci školního roku.

Komunikace a spolupráce rodiny a školy
Rodiče nejsou zvyklí komunikovat s učiteli prostřednictvím e-mailu. Někteří ani nemají e-mailovou
schránku. Daleko více než v Česku se ve vzájemné komunikaci udržuje osobní kontakt. Rodiče
preferují spojit se telefonicky nebo do školy dorazit. Je běžné, že za učitelem přijdou bez ohlášení
zeptat se na studijní prospěch svého dítěte a rovnou klepou na dveře kabinetu. Stejně tak učitel, když
potřebuje něco řešit, zavolá si rodiče na schůzku do školy.
Třídní záležitosti řeší rodiče s učitelem přes WhatsApp skupiny. Probírají zde různá témata od
nástěnek, oslav, nejrůznějších plateb přes domácí úkoly, výlety a nákup školního vybavení až po úklid
třídy. Ve skupinách se častěji řeší výše uvedené (provozní) věci než záležitosti týkající se výuky.
Rozhodně se touto cestou nerozebírá prospěch nebo chování jednotlivců. Rodiče jsou také obvykle
navzájem v kontaktu v rámci WhatsApp skupin bez učitele.
Co se týče společenského života, během školního roku se běžně pořádají různá vystoupení a koncerty,
kterých se rodiče také účastní.
Školní obědy žáků jsou dotované, rodiče platí jen část ceny.
Kvůli přetrvávajícímu systému úplatků se bohužel může stát, že rodiče berou pomoc od učitele jako
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nadstandardní službu a cítí, že se musí ﬁnančně odvděčit obálkou.

Inkluze
Reforma školství zavádí inkluzi: děti s nižším stupněm znevýhodnění mají být nově integrovány do
běžných základních škol (dokud inkluze nebyla zavedena, děti se znevýhodněními byly považovány za
„slabší“ a nebral se na ně ohled). Inkluzivní program je teprve na začátku a zatím není na takové
úrovni, jako jsme zvyklí v České republice.
Speciální školy určené pro tyto děti mají nicméně na Ukrajině velmi dobrou pověst. Někteří rodiče o
ně usilují, ačkoli by jejich dítě mohlo navštěvovat běžnou výuku. Tyto školy fungují pro děti, které by
musely dojíždět, i jako internát. Výuka je méně náročná a dětem se věnuje velká péče: jezdí na
výlety, tábory a většinu věcí mají zdarma. Tyto školy jsou určené i dětem s různými nemocemi
potvrzenými lékařem, jako jsou například srdeční choroby a revma.

Žáci se speciﬁckými poruchami učení
Ještě před nedávnem na Ukrajině nikdo neřešil vzdělávací potřeby u dětí se speciﬁckými poruchami
učení. Tyto děti byly považovány za „slabší“ a nedostávaly žádnou specializovanou péči. Dnes se o
podpoře těchto dětí mluví a postupně se zavádí do škol. Vše je ale teprve na počátku. Poradny zatím
pomalu vznikají v Kyjevě, na ostatních místech podpora neexistuje. Chybí kvalitní materiály, učebnice
a hlavně kvaliﬁkovaní odborníci. Podobně je to s dalšími odborníky a podpůrnými pracovníky na
školách. Ti operují jen v „moderních“ školách. Obecně existují značné rozdíly mezi fungováním škol na
vesnicích a ve městech.

Školní odklady
Před nástupem do prvního ročníku by děti měly znát ukrajinskou (některé i anglickou) abecedu a
umět sčítat/odčítat. Odklady na základě posudku odborníka nejsou zvykem. Chybí odborníci, kteří by
mohli dítěti udělit odklad; jedná se pouze o doporučení například pedagogů v mateřské škole, kterou
dítě navštěvuje. Pokud mají rodiče pocit, že by dítě nezvládlo první ročník, nechají ho o rok déle v
předškolním vzdělávání. Volba je tedy pouze na nich. Většina rodičů to ale neřeší a děti do školy
posílá na základě věku, tedy po završení šestého roku.

Průběh školního roku a výuka
Školní rok začíná 1. září a končí již 31. května. Během června ti, kteří končí střední vzdělávání nebo
přecházejí mezi jednotlivými vzdělávacími stupni (po čtvrtém a devátém ročníku), skládají závěrečné
nebo postupové zkoušky. Ostatní odchází na praxe, některé školy pro žáky organizují venkovní
aktivity.
Hodiny na základní škole (do čtvrté třídy) trvají čtyřicet minut. Žáci a studenti chodí ze školy domů až
ve čtyři hodiny odpoledne. Mladší děti na prvním stupni zůstávají ve škole stejně dlouho. Odpoledne
chodí děti také do družiny, kde si ovšem nehrají, ale dělají domácí úkoly (obvykle) pod vedením
vystudovaného pedagoga. Mezi dopoledním a odpoledním blokem chodí ven na procházku.
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Ukrajinští žáci často píší testy a diktáty. Způsob výuky na Ukrajině se liší škola od školy, učitel od
učitele. Narazíte na kreativní progresivní učitele, stejně jako na ty, kteří se striktně drží osnov. Jsou
mezi nimi tací, kteří s dětmi diskutují a staví se do role průvodce, i ti, se kterými není radno
diskutovat.
Studijní plán je na Ukrajině hodně nabitý. Žáci na Ukrajině jsou například zvyklí denně dostávat velké
množství domácích úkolů. Také na víkendy a prázdniny dostávají spoustu práce. Obvykle se mají něco
naučit z učebnice a vypracovat úkol či cvičení. Podle věku dítěte trvá domácí příprava jednu až tři
hodiny. Děti jsou zvyklé si s úkoly navzájem pomáhat.
V ukrajinských školách dostávají žáci pravidelně za úkol naučit se nazpaměť báseň nebo převyprávět
dlouhé texty svými slovy.
Velmi kvalitní úroveň má na ukrajinských školách zejména výuka matematiky. Oproti té české je
daleko náročnější a děti, které do Česka přicházejí, jsou v tomto předmětu obvykle výrazně napřed.
Také zde hraje velkou roli region, z kterého dítě pochází. Rozdíl mezi Kyjevem a menšími městy je
značný.
Školní třídy mají obvykle také své skupiny na sociálních sítích, většinou dvě: jednu s třídním učitelem,
druhou bez něj.
V ukrajinských školách také funguje elektronický deník (alternativa českých Bakalářů – online systému
pro správu školní agendy).
Ukrajinské školy platí úklid společných prostor, ale za pořádek a čistotu ve třídách odpovídají žáci. Ve
třídě je mop, který mají k dispozici, aby si mohli sami vytírat podlahu. Někdy se rodiče domluví a
zaplatí třídě uklízečku.

Učebnice a pomůcky
Všechny ukrajinské učebnice existují v digitální podobě a snáze tak umožňují online výuku, která se
rozjela i v současné krizi. Učebnice jsou volně dostupné ke stažení.
Vzhledem k tomu, že děti si všechny úkoly dělají během odpoledního vyučování / družiny, jsou zvyklé
nechávat si věci ve škole a přicházet jen s malým baťůžkem. I když je školství na veřejných školách
bezplatné, většinu věcí musí platit rodiče (nákup učebnic, sešitů, opravy v kmenové třídě i nový
nábytek).

Přijímací řízení na střední a vysoké školy
Kdo se chce dostat na dobrou střední nebo vysokou školu, musí mít dobrý průměr a složit přijímací
zkoušky. Odhadem každý druhý student, který se připravuje na přijímací zkoušky na vysokou školu, si
navíc platí soukromé doučování. Přechod na střední školu se tolik neřeší.

Omlouvání absencí
Pokud žák nepřijde do školy, bývá to zpravidla učitel, kdo telefonuje rodiči, aby zjistil, co se děje.
V případě nepřítomnosti dítěte ve škole rodiče omluvenky automaticky nevypisují. V mnohých
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ukrajinských školách úplně stačí, když rodič učiteli pouze napíše SMS či zatelefonuje. Když je dítě
nemocné, mělo by po ukončení nemoci učiteli přinést potvrzení od lékaře. Ukrajinský orgán sociálněprávní ochrany dětí školní absence neřeší tak, jak je tomu v Česku.

Hodnocení
V prvním a druhém ročníku získávají žáci výhradně slovní hodnocení.
Ve třetím a čtvrtém ročníku dostávají paralelně:
1. Slovní hodnocení;
2. hodnocení škálou dvanácti bodů (dvanáctibodový systém: 10–12 bodů znamená výborně, 7–9
bodů znamená dobře, 4–6 bodů dostatečně, 1–3 potom nedostatečně), nebo pěti úrovní
(vysoká, dostatečná, střední a nízká úroveň).
Hodnocení probíhá podle rozhodnutí pedagogické rady školy. Pokud žáci nejsou hodnoceni škálou
bodů či úrovní, pedagog do žákovské knihy a sešitu dává komentář, dodává Olena Keronyak.
V pátém ročníku podle koncepce Nové ukrajinské školy pokračuje paralelně slovní hodnocení a
hodnocení škálou bodů/úrovní podle rozhodnutí pedagogické rady školy. Aktuálně již na Ukrajině
všechny školy pracují podle koncepce Nové ukrajinské školy.
Platí tedy, že jednička je nejhorší výsledek, zatímco dvanáctka nejlepší. Tu získávají nejlepší žáci a
studenti, kteří prokážou hluboké znalosti a dobře se orientují v probírané látce. Kdo chce mít dvanáct
bodů, musí hodně číst a pracovat doma. Známka odpovídá české 1+. Obyčejná jednička má
ekvivalent v jedenáctce a 1- v desítce. Podobně lze převést ostatní ukrajinské body na české známky
(číslice bez hodnotících znamének, anebo se znaménky + a -).
V mnohých školách jsou žáci zvyklí si nízké hodnocení opravovat dodatečnými úkoly. Na Ukrajině je
běžné, když žák přijde za učitelem a poprosí ho o opravu: učitel vymyslí úkol navíc, aby si žák vylepšil
známku. Také se zde běžně známkuje například za vedení sešitu.
Napomenutí a důtky na Ukrajině neexistují. V případě problematického chování si učitel pozve rodiče
do školy, ale žádné důtky neuděluje. Na vysvědčení žáci a studenti nedostávají známku z chování,
nýbrž slovní hodnocení, kde se konkrétně uvádí, jak se dítě chová.
V ukrajinských školách žáci ročník z důvodu špatného prospěchu neopakují.

Tipy pro školy – jak usnadnit rodičům-cizincům komunikaci a spolupráci se
školou?
Český školní rozvrh může být pro rodiče-cizince značně složitý a nepřehledný. Je proto na místě
pro rodiče-cizince zkratky rozepsat a přeložit.
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K nepřítomnosti žáka ve škole se na Ukrajině přistupuje rozdílně. Je důležité rodičům vysvětlit,
jak v české škole funguje omlouvání dětí. V ukrajinské škole není zvykem psát omluvenky.
V případě absence dítěte volá buď učitel rodiči, nebo rodič zavolá či pošle SMS/e-mail. Také by
se mělo rodičům vysvětlit, jaká fungují v české škole opatření při porušení povinností
stanovených školním řádem (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele
školy). V ukrajinské škole se výše uvedená výchovná opatření nepoužívají.
Český online systém Bakaláři pro správu školní agendy, kam se mohou připojovat i rodiče, může
být pro rodiče-cizince zpočátku velice náročný. Stejně tak přihlášení do Classroom a na další
platformy, kam se posílají domácí úkoly. Je vhodné poskytnout rodičům, kteří projeví zájem (a
např. se již učí česky, včetně čtení), zaškolení/výklad s pomocí tlumočníka (například jiného
rodiče-cizince, který ovládá český jazyk).
Možné problémy mohou nastat ohledně nošení pomůcek a přezůvek do školy. Žáci nemusí být
zvyklí nosit si do školy přezůvky a je na to potřeba rodiče i žáky upozornit.
Děti na prvním stupni mohou mít také problém s nošením pomůcek a dalších věcí do školy.
V ukrajinských školách je zvykem nechávat si veškeré vybavení ve třídě.
Je vhodné rodičům vysvětlit, co jsou přípravné třídy, co znamená odklad školní docházky a za
jakých okolností se doporučuje a proč. Rodiče-cizinci mohou mít obavy, že odklad školní
docházky jejich dítěte budou příbuzní a známí vnímat negativně. Je potřeba jim vysvětlit, že se
nejedná o žádnou ostudu a že tím dítěti mohou hodně pomoci. Odklad může výrazně zlepšit
připravenost dítěte pro školní docházku a následně tak napomoci jeho dalšímu dobrému
prospívání ve škole.
Je také vhodné těmto rodičům vysvětlit, jak funguje systém zadávání domácích úkolů, v jaké
frekvenci a podobně. Rodiče-cizinci mohou být zvyklí na zcela jiné tempo a objem zadávané
domácí práce. Při nedostatku informací jim může připadat, že učitelé v českých školách buď
svou práci zanedbávají, anebo jim děti o úkolech neříkají.
Na příchod dětí s odlišným mateřským jazykem do školy je vhodné připravit i další
nepedagogické pracovníky školy (školníka, vrátného, zaměstnance školní kuchyně a podobně) a
také uzpůsobit prostory školy těmto novým žákům. Škola může například ve školní jídelně
umístit jednoduché směrovky nebo nástěnku s informacemi v mateřském jazyce žáků.
Zaměstnanci školní jídelny by dále měli vědět, koho kontaktovat s žádostí o pomoc, pokud se na
ně obrátí žák s odlišným mateřským jazykem nebo jeho rodiče.

Tip:
Zaujalo vás téma? Další informace získáte v následujících textech a podcastech:
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Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému – edu.cz
PODCAST 26. díl: Vzdělávací systém a společné (inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině |
Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Doporučená literatura:
Kol. autorů. Ukrajina. (nedatováno). [online]. Praha: META, o.p.s. Dostupné z:
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/ﬁles/uploaded/ukrajina_dbkvs_0.pdf [dat. cit.
3.5.2022]

135

28. Čeština jako druhý jazyk – praktické informace pro
doučující i pedagogy
Jak úspěšně doučovat češtinu jako cizí jazyk? V článku najdete nejen přiblížení, jak se cítí a češtinu
vnímá žák-cizinec, ale především spoustu tipů pro vyučující/doučující: nejen jak se k výuce postavit,
ale i na konkrétní metodické materiály pro předškoláky, žáky ZŠ i studenty SŠ.

Ilustrační foto / FOTO: Unsplash

Jak to vidí žák přicházející z Ukrajiny:
1. Čeština je pro mě cizí jazyk – stejně jako pro vás angličtina, němčina, čínština.
2. Učím se postupně – jazyk i orientaci ve Vašem prostředí.
3. Vše je pro mě nové, potřebuju pomoc. Pomozte mi se zorientovat.
4. Málo mluvím, ale to neznamená, že jsem hloupý, jen se stydím nebo to neumím říct česky.
5. Moje myšlenky jsou komplikovanější a bohatší než můj projev v češtině.
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6. Chci zažívat úspěch – jako každý. Pochvalte mě.
7. Chci zapadnout mezi ostatní a přeji si, aby moje sžívání s okolím netrvalo moc dlouho – ale
jednoduché to není, když jim nerozumím…
8. Jsou věci, ve kterých jsem dobrý, pokuste se zjistit, co to je.
9. Mluvte na mě pomalu a ukazujte mi obrázky.
10. Dávejte mi jednoduché, jasné a srozumitelné zadání. Potřebuju rozumět a pochopit, co mám
dělat, abych to mohl splnit. Dávejte mi úkoly, které můžu splnit. [1]

Začínáme doučovat češtinu
Představte si sami sebe, když jste se učili cizí jazyk:
Zpočátku vám nic nepřichází na jazyk automaticky, zpočátku se vám nevybavuje žádné slovo z
paměti;
žádný jazykový systém a pravidla cizího jazyka nejsou v mysli ukotveny automaticky;
všechno se musíte vědomě a cíleně naučit nebo odposlouchat praxí.

Ujasněte si svůj postoj k češtině jako jazyku a češtině jako cizímu jazyku:

Čeština je nástroj dorozumění;
češtinu pro život v české společnosti potřebujeme;
česky se lze domluvit ve všech každodenních životních a společenských situacích;
studium češtiny není jen pro nadšence a odborníky;
studium češtiny je nutnost pro žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče, kteří tu
chtějí žít;
čeština není „malý exotický jazyk“;
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čeština je jedním z jazyků členské země EU.

Jak úspěšně doučovat češtinu. Tipy pro vyučující:
Začít učit češtinu od určitého tématu blízkého každodenní situaci (méně je více);
prezentovat češtinu jako komunikační (zprostředkovací) prostředek;
prezentovat strukturu češtiny jako systém pravidel (ne výjimek);
motivovat žáky, aby získali k češtině kladný vztah a nepřestali se snažit své znalosti češtiny
zdokonalovat;
mluvit správně česky i při zjednodušování, být vzorem v komunikaci v češtině;
postupovat od snadného k obtížnému, od shodného k odlišnému, od pravidelných jevů k méně
častým, od frekventovaného k odlišnému;
obrnit se trpělivostí. Jde to pomalu, ale půjde to!

Jak předejít neúspěchu při doučování češtiny? Je na místě vyvarovat se
následujících chyb:
Neomlouvat se za obtížnost češtiny;
nepodbízet se s kuriozitami (jako jsou jazykolamy a okrajové jevy);
nedeformovat češtinu;
netvrdit, že čeština se nedá naučit. [2]

Připravte si:
Jak zjistíte, na jaké je žák úrovni s češtinou, jestli rád a bez zábran mluví, jestli je tichý, jestli
umí číst a psát;
jak zjistíte, jakým způsobem se žák učí.
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Inspirovat se můžete zde:
Vstupní orientační test kurikula češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ (od str. 51 souboru):
Vstupní orientační test pro určení úrovně českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem v
základním vzdělávání (NPI ČR)
Anebo využijte diagnostické materiály od META, o.p.s.:
Jak zjistit úroveň češtiny - diagnostika (META, o.p.s.)
Před každou lekcí si ujasněte:

Cíl lekce (co má žák na konci lekce umět);
situace, které chcete, aby žák zvládl;
slovní zásobu, kterou chcete, aby žák zvládl;
věty, které chcete, aby žák zvládl;
obrázky, kartičky se slovy, pomůcky – reálné předměty;
učebnici;
pracovní listy;
aktivity k výuce (např. hry, minitesty, dramatizace, pohybové hry);
jak zjistit, co žákovi jde/nejde např. z hlediska komunikačních dovedností, jak si ověřit na konci
lekce, že žák zvládl to, co jste si naplánovali.

Zásady pro doučování:
Jsme trpěliví, žák s odlišným mateřským jazykem potřebuje k osvojení češtiny především čas;
prezentujeme jazykové prostředky v kontextu každodenních situací, vět a frází, každodenní
mluvy;
nechceme od žáků s odlišným mateřským jazykem hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho
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systému;
nepředpokládáme u žáků s odlišným mateřským jazykem stejný jazykový cit pro češtinu jako u
rodilých mluvčích.

Ten, pro koho čeština není mateřským jazykem, si ji osvojuje:
1. postupně:
Stejně jako my, když se učíme od dětství přirozenou cestou mluvit;
stejně jako my, když se učíme cizí jazyk.
2. v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně používáme):
Slovní zásobu a fráze si žák s odlišným mateřským jazykem osvojuje v kontextu témat a situací,
např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky;
gramatiku si žák s odlišným mateřským jazykem osvojuje v kontextu věty a při spojování slov.

Příklad:
„To je pán, káva pro pána, mluvím o pánovi“ – nikoli samostatné „pán, pána, pánovi“ – bez
významu a kontextu to nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití
souvisí s ostatními slovy ve větě.
„Bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní“ – nikoli pouze „mladého, mladé, mladou“.
[3]

Metodické materiály pro výuku češtiny jako
druhého jazyka pro předškolní děti
Dostupné online a zdarma
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Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku
Soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností (Hannová, Slavíková, NPI
2021):
Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s OMJ.pdf (npi.cz)
Karty.pdf (npi.cz)

Pracovní listy a pexesa pro mladší žáky nebo předškoláky
Ilustrátorka Vendula Hegerová připravila téměř 100 pracovních listů volně ke stažení v ukrajinštině
určené pro předškoláky a mladší školní věk. K tomu je možné si stáhnout pexeso se základními
slovíčky (teď už v různých jazycích) a krásnými ilustracemi. Sledujte její FB stránku a stahovat
můžete zde:
Vendula Hegerová - Materiály pro děti z Ukrajiny (obchudekvendula.cz)

Začínáme učit češtinu pro děti s odlišným mateřským jazykem –
předškolní věk
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk - AUČCJ (auccj.cz)

Nečtu, nepíšu, učím se česky
Pracovní sešit určený pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní děti a ještě nepíšící
prvňáčky. Ideální cílovou skupinou, pro kterou jsou materiály určené, jsou děti ve věku 5–6 let,
jejichž znalost češtiny je na úrovni začátečníka.
Nečtu, nepíšu, učím se česky (cicops.cz)

Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka
Hry pro výuku dětí školního a předškolního věku. Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový
materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky,
ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.
Materiály na výuku češtiny pro děti z Ukrajiny (cicops.cz)

Obrázkové materiály
Na stránkách UČITELNICE.cz je mnoho materiálů a další stále přibývají (pexesa, obrázky, pracovní
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listy, omalovánky apod.).
Výukové materiály pro ukrajinské děti (ucitelnice.cz)

Metodické materiály pro výuku češtiny jako
druhého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ
Pracovní listy pro děti (8–14 let) - rodinný kurz CIC
Pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí
z perspektivy žáka české základní školy.
Materiály ke stažení (cicops.cz)

Čeština do školy
E-learningový kurz s tematikou školního prostředí.
Video kurzy češtiny pro cizince zdarma | Kurzy češtiny pro cizince (kurzycestinyprocizince.cz)

Prázdninová škola češtiny
Soubor materiálů pro žáky staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro
desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak
k domácí přípravě dětí (Jaurisová, Pánová, NPI, 2016):
Prázdninová škola češtiny.pdf (npi.cz)

Hezky česky
Soubor materiálů (pracovní listy a metodické pokyny) k podpoře výuky českého jazyka pro žáky
s odlišným mateřským jazykem na úrovni začátečník a mírně pokročilý (Táborková, NPI, 2017):
Hezky česky II.pdf (npi.cz)
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Česky s vlaštovkou 1 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk
Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých
Česky s vlaštovkou 1 - AUČCJ (auccj.cz)

Česky s vlaštovkou 2 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk
Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých
Česky s vlaštovkou 2 - AUČCJ (auccj.cz)

Česky s vlaštovkou 3 - Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk
Pracovní listy pro výuku dětí i dospělých
Česky s vlaštovkou 3 - AUČCJ (auccj.cz)

Pracovní listy
Tvořím pro VŠECHNY děti - Zodpovědná výuka (zodpovednavyuka.cz)

Česko-ukrajinská abeceda
Ke stažení (aktivnizak.cz)

Začínáme učit češtinu pro děti s odlišným mateřským jazykem – mladší
školní věk
Začínáme učit češtinu pro děti‑cizince – mladší školní věk - AUČCJ (auccj.cz)

Začínáme učit češtinu pro náctileté žáky s odlišným mateřským jazykem –
2. stupeň ZŠ a SŠ
Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠ – AUČCJ (auccj.cz)

143

Metodické materiály určené přímo
učitelům/lektorům:
Jak učit češtinu pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem: krátké
video rady pro začínající lektory
Jak učit češtinu: Radim Ošmera (radimosmera.cz)

Manuál pro učitele českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským
jazykem bez znalosti latinky
Manuál pro kurzy češtiny, resp. pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří neovládají žádné
písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale
předpokládá, že si žáci v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. V části Metodika
najdete krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat
češtinu a její gramatiku. Kniha je primárně určena pro dospělé, což se částečně projevuje ve výběru
téma, ale způsoby výuky a postupy zde popsané vás mohou inspirovat i pro práci s dětmi.
V části Handouty je velké množství obrázků a situací, které je možné využít pro výuku.
Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky | Inkluzivní škola
(inkluzivniskola.cz)

Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele
Doporučujeme zejména str. 18–27.
Učíme češtinu jako druhý jazyk.pdf (meta-ops.eu)

Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka
Konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku.
Kniha je primárně určena pro dospělé, což se částečně projevuje ve výběru témat (Zločin a právo,
Cestování, Zdraví), ale způsoby výuky a postupy zde popsané vás mohou inspirovat i pro práci s
dětmi.
Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
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Aplikace a online procvičování
Včelka
Aplikace Včelka je vhodná pro samostudium už pro děti 1. stupně. Pro Ukrajince je zdarma
přístupná.
Včelka pro Ukrajinu (vcelka.cz)

Umíme to
Na Umímečesky.cz naleznete online češtinu pro ukrajinsky mluvící.
Čeština pro ukrajinsky mluvící – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

Wordwall
Online cvičení na procvičení slovíček CZ–UA.
CZ-UA česko-ukrajinský slovník do školy - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Tištěné učebnice, které je možné zakoupit
Česky krok za krokem
Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Je vhodná pro
studenty s vážnějším a dlouhodobým zájmem o češtinu, studenty ze slovanských zemí.
Komplet sestává z učebnice, gramatické a lexikální přílohy a dvou CD a doplňuje ho samostatně
prodejný dvoudílný Pracovní sešit 1 a 2. Zdarma ke stažení je Manuál pro
učitele a audionahrávky.
Česky krok za krokem 1 - CzechStepByStep

Levou zadní – čeština jako druhý jazyk
Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve
věku 14–18 let. Roční kurz propojuje výuku češtiny jako druhého jazyka s výukou základních
témat z osmi předmětů běžně vyučovaných na základní škole v celkovém rozsahu 1 140 hodin za
rok. Studentům se tak zvyšují šance na úspěch u přijímacích zkoušek a především mohou
snadněji zvládnout přechod na střední školu v ČR.
Levou zadní učebnice češtiny jako druhého jazyka (ceskylevouzadni.cz)
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Slovníky
Česko-ukrajinský slovníček
Česko-ukrajinský slovníček – Cizinci JMK

Audio slovník
Český audio slovník základních výrazů s ukrajinským překladem (F POINT)

Ilustrovaný slovník
Nakladatelský dům Albatros Media ve spolupráci s Nakladatelstvím Edika vydali a dali
zdarma k dispozici elektronickou podobu ilustrovaného slovníku 1000 ukrajinských
slovíček. Jen je potřeba se zaregistrovat na webových stránkách Palmknihy.cz.
1000 ukrajinských slovíček [e-kniha] Aleš Čuma | Palmknihy.cz

Základní slovíčka a fráze v češtině a ukrajinštině
Tematicky řazené přehledy základních slovíček (rodina, pozdravy, hromadná doprava,
domácnost apod.)

Základní slovíčka a fráze v ukrajinštině – EDUkační LABoratoř | Facebook

Užitečné odkazy:
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince (NPI ČR)
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
META, o.p.s.
Inkluzivní škola (stránky provozuje META, o.p.s., cílem je přinášet inspiraci a podporu pro
pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem)
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ)
E-learningové kurzy češtiny pro cizince (stránky provozují Centrum pro integraci cizinců, o. p.
s. a Intedu, z. ú.)
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Zdroje:
[1] TO CHCE KLID A CHCE TO ČAS. Desatero a sedmero pro učitele (jak to vidí žák s OMJ).
(nedatováno). [online]. Dostupné z:
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/desatero_pro_ucitele_0.pdf [dat. cit. 24. 5.
2022]
[2] Hrdlička, M. et al. (2007). Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince: příručka: pomocný materiál
určený pro kursy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro
cizince. [Praha: Člověk v tísni], ©.
[3] Jak začít učit (2021). [online]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-jak-zacit-ucit [dat.
cit. 24. 5. 2022]
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29. VIDEO: Začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v
rodinné základní škole
Jak úspěšně začlenit děti přicházející z Ukrajiny v základní škole? Seznamte se s dobrou praxí v péči
o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z rodinné Základní školy T.G. Masaryka v Českých
Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kde mají předchozí
zkušenosti se začleňováním žáků z Nepálu, Ruska či Vietnamu.

Přehrát video

Struktura videa:
00:34 – Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jaké má škola předchozí zkušenosti se
začleňováním žáků přicházejících (nejen) z Ukrajiny. A jaké aktivity napomáhají adaptaci žáků
s OMJ?
05:55 – Třídní učitelka 2. ročníku Mgr. Hana Vránová popisuje, jak probíhá výuka češtiny u
nově příchozích žáků z Ukrajiny. „Na začátku je důležitá individuální pomoc asistenta
pedagoga žákovi s OMJ,“ říká Hana Vávrová.
07:43 – Vychovatelka ve školní družině Bc. Kateřina Šimerová upřesňuje, proč je důležité
probrat příchod dětí z Ukrajiny i s rodiči ostatních žáků.
08:46 – Ředitel školy Mgr. Zdeněk Špaček popisuje, jakou péči poskytuje Magistrát města
České Budějovice nově příchozí ukrajinské komunitě. Nabízeny jsou například adaptační třídy
pro žáky z Ukrajiny.

Tip:
Zaujala Vás praxe ze školy T. G. M. v Českých Budějovicích? Podívejte se také na video Rodinná
škola, kde pedagogové přistupují individuálně ke všem dětem.
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30. Pomoc asistenta pedagoga a čeština pro cizince – příběh
Kwin
Jak vypadá adaptace žákyně s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z jejího vlastního pohledu? Jak jí
pomohla péče asistentky pedagoga a kurzy češtiny pro cizince? Její zkušenosti se vám mohou hodit i
pro děti s jiným odlišným mateřským jazykem.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Pomoc asistenta pedagoga na základní škole
Kwin – to je její opravdové jméno, které v Česku používá. Z Vietnamu do České republiky přijela před
šesti lety a česky neuměla ani slovo. Později úspěšně složila přijímací zkoušky na střední školu
v českém jazyce a dnes studuje prvním rokem střední odbornou školu, na kterou se dostala na
základě jednotných přijímacích zkoušek. Je spokojená, ale na své první měsíce ve škole a na přípravu
na přijímačky nevzpomíná moc vesele. Český jazyk si dokázala na základní škole osvojit i díky
individuální pomoci asistentky pedagoga, hodně jí také pomohla obecně prospěšná společnost META,
která pořádá kurzy češtiny pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem.
Jak vypadaly její úplné začátky v České republice? Asi měsíc po svém příjezdu nastoupila do páté
třídy. Věkově by spadala do šesté, ale rodiče ji nechali pátý ročník opakovat. Považuje to za dobré
rozhodnutí, čeština pro ni byla naprosto nová a nesrozumitelná řeč. „Ničemu jsem nerozuměla a
uměla jsem říct jen ano, tak jsem ve škole na všechno odpovídala ‚ano‘,“ popisuje první týdny po
příjezdu. „Plakala jsem a nechtěla mluvit česky. Bála jsem se jít ven, abych nemusela mluvit.“
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Učila se sama doma, každý týden se nadrtila 20 slovíček, ze kterých ji zkoušel její starší bratr. Nejtěžší
byla výslovnost. Ve škole měla jednou týdně hodinu češtiny s dalšími pěti dětmi, ale to bylo podle ní
málo a moc jí to nedalo. Co jí ale hodně pomohlo, byla asistentka pedagoga, která se jí věnovala.
Například v hodinách předmětu Člověk a jeho svět zatímco se ostatní učili, pracovaly s učebnicí pro
druhý ročník a věnovaly se rozvíjení slovní zásoby. Pojmenovávaly jednotlivé stromy a podobně. „Díky
asistentce jsem se necítila sama,“ říká Kwin.
Se spolužáky měla dobrý vztah, družila se s nimi. „Byli na mě milí a snažili se mi pomoct, chodila jsem
s nimi ven, ale vůbec jsem jim nerozuměla,“ vzpomíná. Maminka ji nechávala do pěti v družině, aby
byla co nejvíce v kontaktu s dětmi, ale po čase s tím přestala, protože to její dcera nenáviděla. „Nikdo
tak dlouho v družině nezůstával, takže jsem spíš po všech uklízela hračky, než se kamarádila a učila
česky,“ popisuje.

Speciﬁka české výuky
Život se jí zdál hrozně těžký, připadala si jako hluchá a němá, a to nejen kvůli jazyku. „Všechno pro
mě bylo nové, byla jsem opravdu nešťastná a smutná,“ popisuje své pocity. „Jen jsem napodobovala,
co dělají ostatní.“ Například si musela zvyknout na to, že na semaforu opravdu má počkat na zelenou.
Překvapily ji ve škole přezůvky a vůbec netušila, co to je čip a k čemu ho v jídelně má. „Ve Vietnamu
jídlo rozdávají učitelé,“ směje se. A taky zpočátku nechápala systém hodnocení. Doma měla zakázané
anglické knihy a ﬁlmy a musela se věnovat jen těm českým nebo vietnamským.
Psychicky jí hodně pomáhal sport. Chodila tancovat a na aerobik. První hodiny byly těžké, ale když asi
po měsíci chápala, co po ní trenérky chtějí, cítila se lépe. „Byl to dobrý pocit, nemusela jsem
komunikovat, abych kolem sebe měla dobrý kolektiv,“ říká Kwin.
Asi po půl roce se už dobře orientovala a věděla, co se děje. Také ve škole začala v druhém pololetí
dostávat známky. Nebyl to už problém. Matematika jí šla a v předmětu Člověk a jeho svět byla
hodnocena podle toho, jaký pokrok udělala v práci s asistentkou. Učitelé na ni brali ohled a nebyli na
ni zbytečně tvrdí, akceptovali, že nemusí všemu dobře rozumět, nebo se správně vyjádřit. Na žádné
oﬁciální úlevy si ale nevzpomíná. Protože ve škole pracovalo hodně asistentů pedagoga,
nepotřebovala navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, aby jednoho mohla mít k ruce.
Na české výuce oceňuje, že v ní jde o to, aby děti pracovaly a zamýšlely se nad tím, co dělají. Ve
Vietnamu podle ní děti jen kopírují učitele a nemají prostor přemýšlet. Vše se řídí učitelem. „V Česku
máme možnost ukázat, co umíme, to je skvělé,“ pochvaluje si Kwin.
Její bratr na tom byl jinak. Do Česka přijel, když měl končit střední školu. Česky se nikdy pořádně
nenaučil. Zprvu se tomu bránil, nešlo mu to, nezapadl do kolektivu, a tak se raději pustil do studia
angličtiny. Dnes studuje na soukromé vysoké škole v angličtině.

Tip:
Přečtěte si také příběh studentky Aničky, Vietnamky, která se adaptovala do českého prostředí a
co jí k tomu pomohlo.
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Přípravné kurzy na přijímačky na střední školu
Když Kwin v osmé třídě změnila školu, neměla s češtinou už žádný problém. Stála před ní ale nová
výzva. Za cíl si dala dostat se na dobrou střední školu. Znamenalo to tedy připravit se na jednotné
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které nejsou jednoduché ani pro české děti.
„Hrozně jsem se klepala a bála,“ popisuje svůj stav před zkouškami. Nakonec dopadla výborně, na
jedné škola byla přijata jako čtvrtá nejlepší a na druhé jako dvacátá z oboru. Na květnové zkoušky z
českého jazyka se začala připravovat v listopadu, v dubnu se pustila do matematiky. Díky mamince
navštěvovala také přípravné kurzy, které pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem připravuje
META. Kurz se kvůli covidu konal online. To Kwin moc nevyhovovalo, protože se nedokázala plně
soustředit na výuku.
Na kurzy českého jazyka společnosti META chodí Kwin i tento rok a nemůže si je vynachválit. „Pro mě
je to terapie, máme skvělou atmosféru, povídáme si o zajímavých tématech. Všichni jsou sami sebou,
mohou se uvolnit a otevřít. Jsme cizinci, tak se nikdo nebojí dělat chyby,“ popisuje. Někteří její
spolužáci jsou prý mezi Čechy uzavření, ale na kurzu jsou z nich extroverti. „Já to tak nemám, ve škole
se občas stydím, ale z chyb jsem se naučila nic nedělat.“
Střední školu zvládá s přehledem, ale přiznává, že ji někdy překvapí, že některé učivo mají její
spolužáci zvládnuté ze základní školy daleko lépe než ona, například starověk v dějepise. „Já jsem se
na základce musela hodně soustředit na to, jestli učivu vůbec porozumím, obsah mi někdy, zdá se,
unikal,“ přiznává a dodává, že o sobě ví, že když bude chtít, tak je schopná se kousnout a všechno se
naučit.
A co podle Kwin může učitel udělat, aby dětem, které ještě neovládají dostatečně český jazyk,
pomohl? Stačí prý relativně málo, ignorovat chyby v jazyce a soustředit se na to, jestli chápou látku.
Dát dobré známky, když se snaží, a mít menší nároky, aby se mohly zbavit strachu a nejistoty. Pro
Kwin byla také zásadní její asistentka, která se jí intenzivně věnovala a zajímala se o ni.

Tipy na závěr:
Metodické materiály a informace o vzdělávacích kurzech pro pedagogy k tématu
vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem najdete na stránkách Národního
pedagogického institutu ČR:
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince NPI ČR
Čeština jako druhý jazyk – učebnice, materiály, metodiky (npi.cz)
Online procvičování – zdroje (npi.cz)
Vzdělávací programy (npi.cz)
Jaké kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem připravuje obecně
prospěšná společnost META? Více informací se dozvíte na stránkách META, o.p.s.:
Kurzy češtiny | META, o.p.s. (meta-ops.eu)
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31. Studentka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – příběh
Aničky
Poznejte příběh vietnamské studentky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – jak jí při studiu
pomohl asistent pedagoga a kurzy češtiny? Její zkušenosti se vám mohou hodit i pro děti s jiným
odlišným mateřským jazykem. Rozhovor vznikl díky laskavé pomoci obecně prospěšné společnosti
META.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Přijímací zkoušky na střední školu
Anička si ráda nechá říkat tímto českým oslovením, i když její jméno zní jinak. Kdyby ji tady měli
oslovovat tím vietnamským, nikdy by nepoznala, že volají ji. Do České republiky přijela v necelých
čtrnácti letech. O svém stěhování z Vietnamu do Prahy se Anička dozvěděla 2 měsíce před odjezdem,
takže na přípravu jí moc času nezbývalo. Když se tak na jaře 2016 ocitla mezi svými novými
spolužáky v osmé třídě, byla naprosto ztracená.
Rodiče usoudili, že bude nejlepší, aby v září znovu nastoupila do osmé třídy, a požádali o opakování
ročníku. Anička byla ráda. Česky vůbec neuměla a takto aspoň získala čas, aby se mohla připravit na
přijímací zkoušky na českou střední školu.
Pro žáky s OMJ jsou jednotné přijímací zkoušky na střední školy velkou výzvou. Dostat se na
maturitní obory totiž znamená složit vcelku těžkou zkoušku z českého jazyka, kde se prověřuje nejen
znalost gramatiky, ale i schopnost porozumět textům. Ani matematika ale není bez překážek.
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Spousta slovních úloh a otázky, které je třeba číst pozorně, aby žák odpověděl na správnou věc,
dělají z těchto testů velkého strašáka. Často si tak i nadaní žáci s OMJ, kteří nejsou v Česku dlouho,
volí jednodušší obory, ze kterých se dá dobře přejít na ty maturitní, nebo počítají s tím, že na
zkoušky půjdou až za rok, až se lépe naučí česky.

Tip:
Informace
o
podmínkách
pro
přijetí
https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj

žáků

s

OMJ:

Jazyková bariéra jako handicap
Ty dva roky na české základní škole se Anička cítila jako postižená. „Měla jsem pocit, že jsem němá a
hluchá,“ vzpomíná Anička, která má introvertní povahu. „Bála jsem se, že když udělám chybu, budou
se mi ostatní smát,“ dodává. A tak ve škole raději vůbec nemluvila a s nikým se nebavila. Její mladší
bratr na tom byl lépe a dřív se rozkoukal, našel si kamarády a rozmluvil se. Ona se styděla, a tak se
k ní také hůř dostávaly informace například o změnách v rozvrhu. Chvíli jí také trvalo, než pochopila,
že si na tělocvik má přinést oblečení a boty. „Nevěděla jsem například, že mám mít přezuvky a že o
přestávce nemůžu jít na hřiště.“ Chvíli si musela zvykat, že žáci nenosí uniformu. První den se jí
podařilo pozdravit spolužačku v tílku a sukni, jako by to byla její učitelka. „Ta z toho měla ještě
dlouho legraci,“ popisuje reakci spolužačky Anička. Jednou při prezentaci místo dívka řekla děvka.
„Jeden spolužák se neudržel a hrozně se smál. Netušila jsem čemu. Pak se mi ale přišel omluvit,“
vzpomíná na další z mnoha trapasů.
Na svých znalostech češtiny nicméně intenzivně pracovala. Každý den se učila, dělala si didaktické
testy, všechna slova, která neznala, si hledala ve slovníku. Postupně si v jazyku našla systém a logiku
a pronikla do něj. Navštěvovala i kurzy češtiny pro Vietnamce, které organizovalo Integrační
centrum, a doma navíc studovala se soukromou učitelkou.
Píle se Aničce vyplatila. Zvládla úspěšně složit jednotnou přijímací zkoušku na prestižní pražské
gymnázium, kde se teď připravuje na maturitu.
I přes své pocity méněcennosti nevzpomíná na základní školu ve zlém. „Učitelé byli skvělí, pomáhali
mi a starali se o mě. Každé úterý jsem měla extra hodinu se svou třídní a chodila jsem na hodiny
organizované pro děti, které nemluvily dobře česky,“ říká. Se spolužáky se nebavila, protože se
styděla. Neodpovídala jim pořádně na dotazy, a tak si jí po čase přestali všímat. „Většinou se mě
zeptali, jak se mám a já jen odpověděla, že dobře. Tím to skončilo,“ popisuje.
Na základě doporučení poradenského centra dostávala lehčí testy a měla na ně více času. Směla
používat slovník a měla mírnější hodnocení. A hlavně, přidělili jí asistentku pedagoga. „Neumím si
představit, že bych to bez ní zvládla,“ popisuje Anička. Zpočátku hodně pracovaly s obrázky,
asistentka jí vysvětlovala, co znamenají slova v zadání a neustále používaly česko-vietnamský slovník.
„Jednou mě poslali do čtvrté třídy, abych se s nimi učila. Připadala jsem si jako blbec, bylo to hrozně
ponižující,“ popisuje své pocity. A co by jí na začátku nejvíc pomohlo? „Kdybych měla u sebe někoho,
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kdo umí vietnamsky,“ jednoznačně odpovídá Anička. Její rodiče, ačkoliv se snažili, mluvili hůř než
ona. Takže nakonec bylo na ní tlumočit, když bylo potřeba něco vyřídit. „Aspoň jsem byla donucena
česky něco říct,“ popisuje.

Střední škola a kurzy pro maturanty s OMJ
Na střední škole se už situace změnila. Nikdo se s nikým neznal a třídní kolektiv se teprve utvářel,
což Aničce hodně pomohlo. Taky si už daleko víc věřila v jazyce a nebyla tak uzavřená jako na
základní škole. Našla si dobrou kamarádku, která jí s mnohým pomohla. Na kurzy češtiny přestala
chodit, ale ve čtvrtém ročníku se přihlásila na kurz pro maturanty s odlišným mateřským jazykem,
který pořádá nezisková organizace META. „Maturitu bych zvládla asi i bez kurzu, ale takhle mám
lepší pocit,“ říká Anička.
Když Anička srovnává výuku tady a ve Vietnamu, směje se, že v českých školách je hrozně
jednoduchá matematika. „Přijdu si jako génius, všechno zde probíráte hrozně pomalu, i úplné
základy,“ popisuje. Líbí se jí, že se v Česku studenti daleko více zapojují do výuky, j sou aktivní
v hodinách, mají hodně prezentací. Ve Vietnamu jsou žáci a studenti pasivní a hodně věcí se učí
nazpaměť. I když tady se prý toho na gymnáziu nazpaměť musí naučit také dost.

Tip:
Zaujal Vás příběh Kwin? Přečíst si můžete příběhy dalších žáků (žákyň) s odlišným mateřským
jazykem, a to Vladimira (zveřejníme příští týden) a Kwin.

Tipy na závěr:
Metodické materiály a informace o vzdělávacích kurzech pro pedagogy k tématu
vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem najdete na stránkách Národního
pedagogického institutu ČR:
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince NPI ČR
Čeština jako druhý jazyk – učebnice, materiály, metodiky (npi.cz)
Online procvičování – zdroje (npi.cz)
Vzdělávací programy (npi.cz)
Jaké kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem připravuje obecně
prospěšná společnost META? Více informací se dozvíte na stránkách META, o.p.s.:
Kurzy češtiny | META, o.p.s. (meta-ops.eu)
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32. MŠ Srdíčko a inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem
(OMJ)
Modřanská školka Srdíčko je zářným příkladem efektivního předškolního vzdělávání dětí s odlišným
mateřským jazykem a s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb, které vyžadují podpůrná
opatření. Přečtěte si, jak ve školce postupují při adaptaci dětí a jaké pomůcky využívají.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Mateřská škola Srdíčko sídlí v Praze 12 – Modřanech, nedaleko známé asijské tržnice Sapa.
Ředitelka Mgr. Radana Mikšová se zde nesetkává pouze s vietnamsky hovořícími dětmi, ale
také s jinými světovými jazyky. S celým svým týmem má dlouholeté zkušenosti se
vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem.
Jaká je vaše školka?
Naše školka je speciﬁcká. Jsme na okraji sídliště. Díky tomu, že jsme na konečné tramvaje,
můžeme jednoduše dojet městskou hromadnou dopravou kamkoliv do centra, na vlak,
můžeme využívat všeho, co nám poskytuje okolí. Speciﬁcká je i tím, že integrujeme děti
s odlišným mateřským jazykem a děti s různými typy postižení. V každé třídě máme asistenta
pedagoga, máme také školního asistenta a dvojjazyčného asistenta. Školka má mezi rodiči
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dobrou pověst díky kolektivu lidí, kteří tu pracují s nadstandardním přístupem a rádi. Srdíčko
se jmenuje proto, že všichni zaměstnanci pracují ,,ze srdíčka“.
Kolik máte ve školce tříd a dětí?
Máme čtyři třídy. A protože maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí, tak bychom mohli
přijmout 112 dětí. Máme jich ale momentálně jen 106, protože máme ve třídách děti s
podpůrným opatřením třetího a vyššího stupně.
Jaké cizí jazyky ve vaší školce můžeme slyšet?
Momentálně hodně slovenštinu. Donedávna si většina pedagogů myslela, že děti slovenské
národnosti nepotřebují jazykovou podporu, zvlášť u nás, starších pedagogů, to tak bylo. Ale
zjistili jsme, že rodiče dětí slovenské národnosti doma téměř vůbec nepoužívají češtinu, takže
slovní zásobu mají dobrou, ale neznají naše fráze a slovní obraty, a potřebují jazykovou
podporu. Dále nejvíce vietnamštinu, poté ukrajinštinu, ruštinu a moldavštinu.
Nacházíte se blízko tržnice Sapa. Jak začalo vzdělávání vietnamských dětí jejích
zaměstnanců?
Do školky jsem nastoupila v roce 2004 a už tehdy se zde vzdělávaly děti různých národností.
Kolem roku 2008 se začal zvyšovat počet dětí vietnamské národnosti i proto, že se navyšoval
počet zaměstnanců velkotržnice – z bývalého masokombinátu se stávala vietnamská tržnice
Sapa. Mezi lety 2008 a 2010 jsme měli až 25 % dětí vietnamské národnosti. Tehdy měli
Vietnamci velkou touhu po tom, aby jejich děti ovládaly český jazyk a měly vysokoškolské
vzdělání. Takže je například vyzvedávaly české chůvy a ještě s nimi mluvily doma česky.
Naše potřeba, aby si osvojily český jazyk, rychle stoupala. Začali jsme pátrat, jestli v České
republice existuje někdo, kdo by nám pomohl, kdo se tímto už zabývá. V té době ale žádná
podpora dětí s odlišným mateřským jazykem nefungovala, takže jsme začali sami systémem
pokus – omyl pátrat, jak děti podpořit, jak je posunout dál. Pak vznikla Meta, nezisková
organizace zabývající se podporou nejen dětí s odlišným mateřským jazykem, ale i
uplatněním dospělých cizinců v pracovním procesu. Protože jsme potřebovali všechno, co
jsme zjistili, že nám funguje a nefunguje, dát dohromady, vytvořila jsem s kolegyněmi první
metodiku integrace těchto dětí. Ta sloužila i pro ostatní školky, aby se vyvarovaly
počátečních chyb. Vloni jsem metodiku integrace revidovala. Předávali jsme informace i
ostatním mateřským školám, které nemají procento dětí s odlišným mateřským jazykem
zatím tak vysoké. Může se ale stát, že nastane rok, kdy se rapidně zvýší. Postupně s Metou
začala spolupracovat i naše městská část a vznikaly různé semináře a kurzy. V poslední době
hodně využíváme jejich supervize.
Jaké byly vaše začátky při motivaci učitelek při vzdělávání dětí s odlišným
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mateřským jazykem?
Začátek byl hodně kostrbatý, hodně učitelek zaujalo postoj ve stylu: „Proč bychom měly těm
dětem pomáhat, vždyť pro ty naše v zahraničí taky nikdo nic neudělá.“ U některých
národností byly, zvláště u starších učitelek, navíc osobní antipatie. Takže nejvíc práce jsme
měly samy se sebou za účelem změny úhlu pohledu. Výsledkem měl být postoj odpovědného
předškolního pedagoga, který ze sebe dává dítěti to nejlepší. Dítě si přece nevybralo, do jaké
země se narodí, kam se přistěhuje, nevybralo si ani svoje rodiče. Je proto potřeba pracovat s
dítětem bez osobních preferencí a dělat vše pro to, aby se posunulo. Je fakt, že od nás jedna
učitelka, která se s tím nesmířila, prostě odešla. Vyjasnili jsme si, že my to chceme takto, a
pokud ona nechce, nemáme jí to za zlé. Odešla do jiné školky, kde děti s odlišným mateřským
jazykem nejsou, a je tam spokojená. Nemůžeme všechny lámat přes koleno a nutit je. Musí
chtít. Pokud s těmi dětmi nechtějí pracovat, nemají tu vnitřní motivaci a vůli, nebude jejich
práce nikdy efektivní a dítě tu neupřímnost vycítí.

Jak konkrétně vás váš zřizovatel – Městská část Praha 12 – při vzdělávání dětí
s OMJ podporuje?
Naše městská část (Modřany, pozn. redakce) těsně sousedí s městskými částmi Libuš a
Kunratice a právě na Libuši je velkotržnice Sapa. Tyto tři městské části spolu úzce
spolupracují, protože i ony řešily nejen v mateřských, ale i v základních školách vysoké
procento dětí s odlišným mateřským jazykem. Dříve ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, v
poslední době v rámci Místních akčních plánů nám začaly tyto městské části poskytovat
ﬁnanční podporu při doučování dětí s odlišným mateřským jazykem. Začaly spolupracovat
s Metou, a díky tomu měli všichni zaměstnanci škol a školek v Praze 12 možnost absolvovat
školení práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, kurz práce s německou metodikou
Kikus a další aktivity, které vedou ke zvýšení efektivity práce.
Vaši pedagogové měli možnost navštívit jiná zařízení, která se dětem s odlišným
mateřským jazykem věnují. Kde nacházeli inspiraci pro svou práci?
Formou sdílení zkušeností v rámci městské části Praha 12, náslechy a supervizemi na
ostatních školkách, na schůzkách asistentů pedagogů a pedagogů na určité téma s
přizvaným odborníkem, který zodpovídá jejich dotazy. Asistentky měly také možnost navštívit
některé školy v Praze, třeba Základní školu Marjánka v Praze 6, kde mají pro děti s odlišným
mateřským jazykem speciální třídu. Část roku se věnují jenom českému jazyku, a teprve pak
samotnému základnímu vzdělávání. Jedna asistentka pedagoga, která se intenzivně věnuje
doučování českého jazyka, měla možnost vyjet na stáž do Řecka.
Podívejme se na praktickou stránku vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem
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v předškolním zařízení. Jaké jsou první kroky, když dítě nastoupí?
Musíme podchytit jazykovou vybavenost rodičů dítěte už ve chvíli, kdy si vyzvedávají žádost
o přijetí. Je nejlepší, když si zařídím tlumočníka. Městská část má pro všechny případy brožury
přeložené do spousty jazyků, ve kterých je vysvětlen systém předškolního vzdělávání v České
republice. Dále na to navazuje schůzka, které se účastní rodiče nově přijatého dítěte, pokud
jsou dostatečně jazykově vybaveni. Pokud nejsou, domluvíme individuální schůzku s
tlumočníkem. Nedoporučuji, aby si rodiče přivedli vlastního tlumočníka – kamaráda, protože
si pak nemůžu být překladem úplně jistá. Už před začátkem září musíme vědět, jak dlouho je
dítě v České republice, jestli náhodou nepřiletí až v srpnu.
Stalo se nám, že vietnamské dítě přiletělo 31. srpna, vidělo po půl roce svoje rodiče (pracující
v ČR, pozn. redakce), předtím bylo s babičkou a dědou, s rodiči si volalo jen přes Skype. 1.
září ho rodiče umístili do školky na osm hodin denně, což pro něj představovalo extrémní
emocionální a kulturní šok. Dítě vůbec neví, kde se ocitlo, ničemu nerozumí. Ale ani u dětí
rodičů Rusů a Ukrajinců, kteří v České republice pracují a mají hodně dlouhou pracovní dobu,
adaptace nefunguje snadno. Rodiče jdou do práce, takže dítě ve školce bohužel ihned po
nástupu zůstává na osm hodin. Na to my musíme být připravení, musíme vědět, jestli u dítěte
už proběhlo setkání s českým jazykem, musíme mít připravené pomůcky. Zároveň nesmíme
zapomínat na to, že současně (souběžně) dochází i k adaptaci českých dětí. Ideální je pro
začátek pantomima a škála komunikačních obrázků, kartiček a reálií. Z předchozí praxe víme,
s čím se bude dítě potýkat, musíme být připraveni usnadnit mu cestu adaptace.
Takže je při adaptaci dítěte důležitá vizualizace?
Vizualizace probíhá po celou dobu docházky dítěte. To se netýká jen dětí s odlišným
mateřským jazykem, protože jazyková vybavenost českých dětí je mnohdy téměř na podobné
úrovni.
Čím dále rozvíjíte jejich komunikaci kromě obrázků a ukazování?
Díky podpoře městské části Praha 12 nemusíme spoléhat jen na hodinu jazykové podpory
týdně pro předškoláky, ale můžeme se dětem věnovat formou doučování českého jazyka už
od nástupu do mateřské školy. Kromě toho, že s ním individuálně pracuje učitelka ve třídě,
využíváme i asistenta pedagoga, pokud zrovna není zaměstnán dítětem s podpůrným
opatřením, a dále školního asistenta a dvojjazyčného asistenta pedagoga k podpoře ve třídě,
kde se dětí s odlišným mateřským jazykem sejde víc, nebo je úroveň češtiny hodně nízká
nebo nulová.
Hlavní je každodenní doučování, které probíhá tak, že po řízené činnosti ještě následuje 10
minut, kdy asistentka hravou formou s dětmi zopakuje téma, o kterém si už týden nebo dva
povídají, a děti mají možnost si vše ještě lépe zaﬁxovat. Poté je spousta dalších forem práce,
které se vyvinou až podle potřeb dětí. Je také důležité, aby učitelka uměla s dětmi navázat
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oční kontakt, aby poznala, kdy dítě volá nebo nevolá očima o pomoc, jestli ví, co má dělat, a
jestli nestrádá ve třídě. Myslím si, že nezbytnou vybaveností každé učitelky musí být
schopnost empatie a schopnost rozpoznat rozpoložení dítěte ve třídě a fungování celého
kolektivu. Také by měla umět vhodně zvolit aktivity k vřazení nejen do řízené činnosti, ale
hlavně do spontánních her, protože tam adaptace a integrace startuje.
Má na rozvoj češtiny vliv, z jaké jazykové skupiny dítě pochází?
Má to velký vliv. Ruské národnosti mají například daleko blíž k češtině než asijské národnosti.
U dětí z arabských zemí je zase velká kulturní odlišnost z pohledu muže na ženu a na ženu
učitelku. Takže třeba chlapec už do školy přichází s pocitem jakési nadřazenosti nad ženským
pohlavím. U anglicky a německy mluvících dětí adaptace probíhá asi nejlépe, protože se s
bilingvností setkávají od malička. Nejtěžší je rozvoj českého jazyka u asijských národností.
Abychom se do dětí asijského původu mohli lépe vcítit, můžeme si představit, v které zemi
světa by pro nás byla nejtěžší komunikace. Vždy si povídám s českými dětmi o tom, co by se
stalo, kdybychom my přijeli třeba do Pekingu a tam se ztratili, jak moc by to bylo odlišné od
toho, když se ztratíme v Praze. I já jako dospělý si uvědomuji, jak bych se cítila, co by se mi
asi dělo v hlavě, kdybych se dostala do země, odkud dítě pochází, o které třeba vůbec nic
nevím, a kde bych nikomu nerozuměla ani slovo.
Má na rozvoj češtiny vliv i to, v jakém věku se dítě dostane do českého prostředí a
do české školky?
Určitě. A je to úplně stejné jako s dítětem českým. Když k nám dítě s češtinou jako
mateřským jazykem nastoupí ve třech letech, daleko lépe a rychleji se adaptuje a my jsme
schopni rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, než když přijde až těsně před nástupem do
základní školy. Do třídy s ním nastupují tříleté české děti, u kterých je v některých případech
úroveň jazykové vybavenosti velmi nízká, takže se dá říct, že začínají takřka nastejno.
Zároveň každou aktivitou nebo činností, kterou podpoříme děti s odlišným mateřským
jazykem, podpoříme zároveň i české děti ve třídě, které jsou jazykově hůře vybavené, a
kterých, z mého pohledu, v průběhu času přibývá.
Ve třech letech, kdy dítě s odlišným mateřským jazykem nastoupí, je tedy miska vah k sobě
daleko blíž, než když takové dítě nastoupí v pěti letech a třídní kolektiv už je ucelený,
pomaleji přijímá dalšího nového člena, který je navíc odlišný v jazykové vybavenosti. Starší
dítě s odlišným mateřským jazykem je navíc už zvyklé na nějaký stereotyp doma, na jiné
chování a vystupování. Velice těžce se potom adaptuje na režim ve školce.
Už jste zmínila obrázky. Jaké další pomůcky používáte?
Obrázky používáme i pro české děti. Máme škálu obrázků k různým tématům a preferujeme,
aby to byly fotograﬁe reálných předmětů. Doporučuji třífázové vstřebávání slov a pojmů –
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pojem říkám, ukazuji ho a ještě ukazuji na obrázku – děti tak mají k dispozici tři zdroje. Je
dobré nafotit si veškeré vybavení třídy a obrázky si zalaminovat. Dále máme klasické
piktogramy, které používáme pro děti s poruchami autistického spektra, jsou to komunikační
obrázky všech možných typů. Ty jsou kreslené, ale měly by se co nejvíce přibližovat reálné
podobě předmětu nebo jevu. Komunikačními kartami ve formě piktogramů nebo obrázků
rozfázováváme básničku nebo písničku. To je opět efektivně využitelné i pro české děti.
Protože v písničkách se objevuje spousta slov, kterým nerozumí – karty jim pomáhají
porozumět. Naše učitelky a asistentky navíc prošly kurzem, kde si mohly i v praxi vyzkoušet,
jak efektivní je využití společenských her pro nácvik českého jazyka.
Ve chvíli, kdy dítě není přítomno v mateřské škole, nahráváme mu formou videa lekci
doučování českého jazyka. To jsme loni využívali v době, kdy byly školky zavřené (přerušení
provozu z důvodu pandemie, pozn. redakce). Také se snažíme samozřejmě využít veškeré
pomůcky, které máme k dispozici ve třídě, ale nejvíc je potřeba osobní kontakt, aby děti
přijaly dítě s odlišným mateřským jazykem do hry a do kolektivu. Nejvíc pracujeme na tom,
abychom dokázali dítě začlenit mezi ostatní. Aby s ním ostatní děti komunikovaly, mluvily s
ním v češtině, všechno mu ukazovaly. I tříletým dětem radíme, jakým způsobem mohou
komunikovat s kamarádem, který nerozumí česky.

Tip:
Máte zájem rozvíjet znalost českého jazyka u dětí pomocí deskových (společenských)
her? Nabízíme seznam doporučené literatury, kde najdete konkrétní tipy i pro předškolní
děti:
CHAUVEL, D. a MICHEL, V. (199). Náměty pro stolní hry dětí: rozvoj komunikace,
vynalézavosti, myšlení a obratnosti dětí od 3 let. Praha: Portál.
NOVOTNÁ, I. (2016). Deskové hry: pro předškoláky. V Brně: Edika.
NOVOTNÁ, I. (2012). Logopedické deskové hry: [procvičujeme hlásky L, CSZ, ČŠŽ, R a Ř].
V Brně: Edika.
NOVOTNÁ, I. (2022). Procvičujeme L, R, Ř: deskové hry. V Brně: Edika.
STANÍČEK, P. (2020). Hry na rozvoj verbální komunikace. Praha: Grada.

Jaké máte zkušenosti s užitím Plánu pedagogické podpory (PLPP) a s Individuálním
vzdělávacím plánem (IVP)?
Individuální vzdělávací plán děláme přednostně dětem s podpůrným opatřením, tedy dětem,
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které jsou diagnostikované. V počátcích, když nebyla možnost doučování českého jazyka,
jsme se na podpůrných opatřeních domlouvali s pedagogicko-psychologickou poradnou, která
se k tomu nejprve nestavěla úplně vstřícně.
Měli jsme zkušenost se třemi dětmi, které zrovna přiletěly z Vietnamu, takže měly nulovou
znalost češtiny. Nebylo možné je vyšetřit a nebyla možnost podpůrného opatření. Rodiče se
dostavili do školky, byl pozván i tlumočník a paní psycholožka z pedagogicko-psychologické
poradny. Vysvětlili jsme si, jaké jsou naše potřeby a požadavky a byli jsme jedni z prvních,
kteří dostali podpůrná opatření na dítě s odlišným mateřským jazykem.
V současné době děláme Plán pedagogické podpory každému dítěti s odlišným mateřským
jazykem, pokud nemáme u dětí s podpůrným opatřením povinnost zpracovávat Individuální
vzdělávací plán. V Plánu může být ze začátku i stručná informace v jedné nebo dvou větách.
Postupně vše nastavujeme konkrétně na dítě, na jeho jazykový stupeň, potřeby a to, čeho
prioritně chceme docílit. Mnohdy nemusí být primárním cílem osvojení si českého jazyka.
Například v případě, kdy je dítě v Česku dva nebo tři dny a rok se nevidělo s rodiči, je priorita
dostat ho do pohody, zadaptovat ho, seznámit ho s tím, jak to u nás funguje, protože mnohdy
žilo třeba na vesnici, kde si myli ruce v potoce. Je to velmi individuální. Zpracovávat Plán
pedagogické podpory není úplně jednoduché. Trochu jsme si jeho podobu přizpůsobili, aby
byl srozumitelný jak pro učitelku, tak pro rodiče, ale hlavně aby vždy byl nastavený na
konkrétní dítě a na jeho aktuální potřeby.
Zmínila jste podporu ze strany školských poradenských zařízení. Jakou podporu
vám konkrétně poskytují a které další organizace vám poskytují poradenskou
pomoc?
Pedagogicko-psychologická poradna je natolik zahlcená vyšetřeními, která slouží k posouzení
školní zralosti, žádostmi o odklad školní docházky a enormním výskytem různých poruch
chování a učení v základních školách v městské části, že na děti s odlišným mateřským
jazykem už jim absolutně nezbývá kapacita pracovníků. Hlavně si ale myslím, že s těmito
dětmi ještě úplně neumí pracovat. Chápu, že na to nezbývá čas. Hodně tedy využíváme
spolupráci s Metou, kde mají supervizory, kteří dokáží přijít do školky nejen na lekci češtiny a
udělat si náhled na fungování podpory. Asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem se
může s nimi dohodnout, co příště lépe využít, co dělat a co nedělat, má možnost s nimi
všechno konzultovat nejen osobně při výukové lekci, ale i e-mailem nebo telefonicky.
Supervizor ale může přijít i do třídy, kde zjistí, v jakém stavu dítě je, co mu máme poskytnout.
Tím, že supervizor chodí do více mateřských škol, kde se integrují děti s odlišným mateřským
jazykem, a má zkušenosti, můžeme formou sdílení získat jiné náhledy. Hodně také sdílíme s
ostatními mateřskými školami, co se jim osvědčilo, jakou mají zkušenost. Máme navíc
výhodu, že pokud by se vyskytl problém ve spolupráci s rodiči vietnamské národnosti,
pomáhá nám vietnamista a mediátor Mgr. Jiří Kocourek.
Působí ve vaší školce logoped?
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Školního logopeda nemáme, ale v naší městské části Praha 12 funguje klinická logopedie,
kam máme možnost děti odesílat. Dobrou zkušenost máme s LOGO klinikou na Karlově
náměstí. Pokud potřebujeme intenzivně něco řešit, posíláme tam i české děti, protože tam
hledají příčinu potíží, což je důležité. Jinak máme ve školce kroužek logopedické prevence,
který vede naše bývalá asistentka pedagoga, která má vystudovanou logopedii. Vždy ale
rodič musí vědět, že se nejedná o nápravu řeči, jen o prevenci, případně doplněk k logopedii,
a že musí doma s dítětem opravdu trénovat. Je ale pravda, že logopedi moc s dětmi
s odlišným mateřským jazykem nepracují.

Ve druhé části rozhovoru s ředitelkou pražské mateřské školy Srdíčko Mgr. Radanou
Mikšovou se dočtete o jejích zkušenostech s prací dvojjazyčné asistentky, doučováním
českého jazyka nebo se spoluprací s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem.
FOTOGALERIE: APIV B

Mgr. Radana Mikšová
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FOTO: Archív Radany Mikšové
Mgr. Radana Mikšová vystudovala magisterský obor předškolní pedagogika a zároveň
specializaci v oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V předškolním vzdělávání působí 34 let, z toho 25 let na pozici ředitelky
mateřské školy. Od roku 2004 působí jako ředitelka mateřské školy Srdíčko v Praze 12.
Má celkem 11 let praxe s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a
inkluzivním vzděláváním. Je autorkou publikace Metodika integrace dětí s OMJ. Od roku
2020 působí v Národním pedagogickém institutu ČR jako lektorka, školí téma integrace
dětí s OMJ v mateřské škole. Je zkušební komisařkou pro ČR u závěrečných zkoušek
v oboru „Chůva pro předškolní vzdělávání“. Působí také jako zavádějící ředitelka pro MČ
Praha 12.
Mateřská škola Srdíčko
Školka má třídy s 26–27 dětmi, v každé třídě 1–2 děti s podpůrnými opatřeními od 3.
stupně. Do školky dochází 5–15 % dětí s odlišným mateřským jazykem (denně probíhá
doučování ČJ. Ve školce působí 4 asistenti pedagoga, 1 školní asistent a 1 dvojjazyčný
asistent.
Oblíbené heslo Radany: „Vše, čím podporujeme děti s OMJ, podporujeme také děti české,
které jsou v kolektivu zapomenuté, neviditelné, nejisté nebo pochází z nepodnětného
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rodinného prostředí.“
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33. Čeští učitelé jsou přátelští, všímá si zahraniční student z
Ruska
Ruský student Vladimir nastoupil na českou střední školu s minimální znalostí jazyka. Česky se
naučil díky čtení, historii musel dohánět, ale v matematice byl naopak napřed. Jak vnímá české
školství zahraniční student?

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Vladimir přijel do Prahy po absolvování přípravného online kurzu češtiny, na kterém se naučil
základy gramatiky. Česky tedy téměř nemluvil a nijak slavně na tom nebyl ani s angličtinou. V Praze
pak rovnou nastoupil do prvního ročníku střední školy, kde studuje mezinárodní vztahy.

Do Česka přijel na základě rozhodnutí svých rodičů, kteří měli podle Vladimira pocit, že jejich syn je
příliš velký dobrák, který se neustále snaží pomáhat – což nevnímali jako dobrý předpoklad úspěchu
v ruském prostředí. Využili tedy služeb agentury, která vše zprostředkovala a se začátkem pobytu
v Česku Vladimirovi pomohla. Vyřídila mu potřebné dokumenty, zařídila ubytování a pomohla mu
vybrat si ve škole kurzy. Vladimir ani nemusel skládat běžné přijímací zkoušky na střední školu, jen
absolvoval jednoduchý test z angličtiny, češtiny a pohovor v češtině s paní ředitelkou, na kterém si
spíš povídali o tom, jak funguje studium na škole.
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Do prvního ročníku s ním nastoupili další čtyři cizinci, ale do posledního ročníku došel jen on sám.
Každý měl trochu jiný důvod, proč se studiem na škole skončil, přešel na jinou školu nebo nastoupil
do práce. Pro některé bylo studium na škole v českém jazyce příliš náročné, někdo ho neunesl
psychicky, jiný zas nezvládal výuku v době covidu.
V Česku Vladimir absolvoval kurzy češtiny ve škole, ale jak sám říká, k tomu, aby se naučil česky, mu
pomohl hlavně kontakt s Čechy a četba.
V pololetí prvního ročníku nebyl hodnocený z českého jazyka. Jinak ale musel prokázat stejné
znalosti jako ostatní spolužáci. Školní poradenské pracoviště nikdy nenavštívil, ale pamatuje si, že
pracovník pracoviště jednou přišel s programem na podporu integrace cizojazyčných spolužáků.
Dohánět musel například historii. „Doma jsme se věnovali převážně moderním dějinám Ruska, tady
jsme hodně probírali starověk, o kterém jsem nic nevěděl,“ popisuje Vladimir. „Zato v matematice
jsem byl napřed,“ směje se.
Se spolužáky zpočátku moc dobře nevycházel, necítil se mezi nimi dobře. „Ve třídě byli jen tři Češi,
kteří se nás (studentů ze zahraničí) nebáli,“ říká. „Ostatní na nás stále koukali jako na cizince, často
se i bavili našimi chybami v jazyce,“ popisuje svou zkušenost. Druhý ročník se mu nepovedl, nesložil
reparát a musel si ho zopakovat. Dostal se do nového třídního kolektivu, kde se cítí daleko lépe.
Našel si tam kamarády, se kterými si má o čem povídat, a je daleko spokojenější. „Hodně záleží na
konkrétních lidech,“ myslí si Vladimir.
V české škole ho nejvíc překvapilo, že může přijít v jakémkoli oblečení a že může třeba otevřít okno,
aniž by se předem dovolil učitele. „Přístup učitelů ke studentům je jiný, víc přátelský,“ říká. V Rusku
trvá střední škola dva roky, po kterých se skládá malá státní zkouška. „Tyto dva roky se tvrdě
soustředí zejména na přípravu ke zkoušce, v Česku se učivo naopak podává s důrazem na pochopení
souvislostí,“ popisuje Vladimir hlavní rozdíl mezi školami zde a v jeho domovině.
Nyní se Vladimir připravuje k české maturitě. Nemá z ní velké obavy, i přesto si velmi cení možnosti
připravovat se v rámci kurzu pro maturanty s odlišným mateřským jazykem, který organizuje
nezisková organizace META. Doporučení na tento kurz dostal od ředitelky školy. „Je to pro mě úplně
nová zkušenost. Setkávám se zde s velmi osobním přístupem, hodně pracujeme s chybou, je to asi to
nejlepší, co jsem kdy absolvoval,“ říká Vladimir.

Tip:
Zaujal Vás příběh Vladimira? Přečíst si můžete i další příběhy žákyň s odlišným mateřským
jazykem Kwin a Aničky.

Tipy na závěr:
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Metodické materiály a informace o vzdělávacích kurzech pro pedagogy k tématu
vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem najdete na stránkách Národního
pedagogického institutu ČR:
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince NPI ČR
Čeština jako druhý jazyk – učebnice, materiály, metodiky (npi.cz)
Online procvičování – zdroje (npi.cz)
Vzdělávací programy (npi.cz)
Jaké kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem připravuje obecně
prospěšná společnost META? Více informací se dozvíte na stránkách META, o.p.s.:
Kurzy češtiny | META, o.p.s. (meta-ops.eu)
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34. VIDEO: Jak přistupovat k žákům migrantům, kteří prožili
válečné události?
Jak komunikovat a pracovat s novými žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří přicházejí do nového
prostředí, jiné kultury a často po traumatizujících zážitcích při útěku ze své rodné Ukrajiny?

Přehrát video
Do České republiky přichází v současné době hodně dětí, které utíkají ze své země před válkou.
Často jsou jen v doprovodu matky, otcové a další mužští příbuzní zůstávají na Ukrajině, kde jim hrozí
nebezpečí. To je nelehká situace pro všechny. Některé děti si navíc mohou přinášet duševní úraz
(trauma) na podkladě pro ně výrazně stresového zážitku (bombardování, smrt blízké osoby apod.).
Důsledkem traumatu mohou být nejrůznější funkční poruchy, například obtíže se spánkem, poruchy
soustředění, duševní neklid, zvýšená únavnost, plačtivost, poruchy vyměšování apod.
Druhé video z třídílného seriálu s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou
Farkašovou přináší rady pedagogům a dalším zájemcům o téma, jak s dětmi, které prožily válku,
komunikovat a také jak reagovat na jejich nejasné a z pohledu učitele někdy i problematické chování
a jednání. Lektorka zmiňuje také důležitost psychohygieny učitelů. Potřebujeme se postarat o sebe,
máme-li se dobře starat o druhé. Rozhovor moderuje redaktorka Adéla Pospíchalová.

Struktura videa:
00:00 - Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny
Farkašové.
01:25 - Reakce předškolních dětí a dětí mladšího školního věku na prožité válečné události.
03:59 - Jak mohou pedagogové podpořit předškolní děti a děti mladšího školního věku, které
prožily válečné události?
05:51 - Reakce dětí staršího školního věku na prožité válečné události.
08:08 - Jak mohou pedagogové podpořit děti staršího školního věku, které prožily válečné
události?
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11:06 - Jaké jsou známky traumatu u dítěte? Kdo z externích odborníků může takovému dítěti
pomoci? 14:46 - Jak vést rozhovor s dítětem, které jeví známky traumatu? Jakou další pomoc
může učitel dítěti nabídnout?
16:49 - Základní pravidla psychohygieny učitele.
18:47 - Jak komunikovat s dítětem, které je neklidné, úzkostné nebo dává najevo hněv? Proč
se vyplatí nespěchat?
21:54 - Role neverbální komunikace při dorozumívání se s dítětem s odlišným mateřským
jazykem.
Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních
životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v
systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče.
Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu
duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem
Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.
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35. 6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce
na Ukrajině
O některých věcech se dá s dětmi mluvit lehce, v případě válečného konfliktu to tak jednoduché
není. Věříme ale, že s našimi tipy můžete s dětmi mluvit o válce na Ukrajině upřímně a bez obav, ať
už jste v roli rodiče nebo pedagoga.

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay
Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. Vzhledem k tomu, že mají přístup k médiím, je ale téměř
nemožné je od děsivých a matoucích světových událostí izolovat. Jak válečný konflikt na Ukrajině
eskaluje, děti i dospívající se mohou dostávat k nejrůznějším informacím. Nemusí ale plně chápat, co
se děje, a mohou mít otázky ohledně obrázků, příběhů a rozhovorů, kterým jsou vystaveny. To vše u
nich může vést k pocitům nejistoty, úzkosti a strachu. Je na rodičích i pedagozích, aby dokázali s
dětmi i dospívajícími o tématu vhodně hovořit.
Ane Lemche, psycholožka a dětská poradkyně z americké organizace Save the Children, k tématu
radí: „To, co se děje na Ukrajině, může být děsivé pro děti i dospělé. Ignorování nebo vyhýbání se
tématu může vést k tomu, že se děti budou cítit ztracené, osamocené a vystrašené, což může ovlivnit
jejich zdraví a pohodu. Je nezbytné vést s dětmi otevřené a upřímné rozhovory, které jim pomohou
zpracovat to, co se děje.“ [1]

172

Tipy pro rodiče a pedagogy, jak mluvit
s dětmi
1. Nevylučujte děti z dění, udělejte si čas a poslouchejte, když chtějí mluvit
Pro pedagogy i rodiče: Co a jak probíráte s dětmi, by mělo záviset na jejich věku, otázkách, které
kladou, a také na vašem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už vnímáte to, co se děje na
Ukrajině, jakkoliv, chcete povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení
problémů a bez obav za vámi chodily s dotazy a obavami. Zkuste zjistit, co už vaše děti o válečné
situaci vědí, a jak se o ní dozvěděly. Možná mají o válce zcela jiný obrázek než vy. Přiznejte jim, že
chápete, že to, co se děje, je matoucí a komplikované. Dejte najevo, že jste rádi, že s nimi o tom
můžete mluvit. Podělte se o své názory a pocity ohledně bombardování a útoků ve válce. Dovolte
dětem, aby vyjádřily své vlastní názory.
Pokud s dětmi naopak žádné informace neprobíráte, můžou na válku nahlížet jako na něco, co je
tabu. Můžou jít hledat informace jinam, utvářet si názory jinde a jiným způsobem. Ztrácíte tak
bohužel možnost na ně působit, formovat jejich názory, rozvíjet jejich kapacitu diskutovat a možná i
důvěru apod.
Jak s žáky komunikují o aktuální situaci na Základní škole profesora Švejcara v Praze 12? Pedagog a
koordinátor výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Mgr. Martin Šuk popisuje: „V
hodinách se o aktuální situaci na Ukrajině s žáky hodně bavíme. Je to ale potřeba řešit citlivě ve
vztahu k žákům z Ukrajiny. Někomu nemusí dělat dobře situaci moc rozebírat, pak držíme debatu v
určitých kolejích. V jiné třídě mám naopak žáky, kteří mají potřebu se z toho vymluvit, tam se pak
můžeme pouštět do všech témat a rozebrat situaci ze všech stran.“

2. Stanovte pravidla a trvejte na jejich dodržování
Pro rodiče: Je vhodné dětem vysvětlit, proč není žádoucí, aby se dívaly na záběry z válečného
zpravodajství příliš. Nervozitu, nejistotu, napětí nebo zvýšený důraz děti u dospělých ihned
postřehnou, a můžou se proto dále vyptávat nebo vás přemlouvat, abyste pravidlo nedodrželi.
Podobné věci je proto vhodné sdělovat klidným tónem, vysvětlit, že jde o běžné pravidlo platné pro
děti, a že v pozdějším věku (18+) se už samy budou moct rozhodnout, jestli se na záběry z války
budou dívat.
Právě v současné době zpravodajství přináší i záběry, které malé děti ani za přítomnosti nebo
komentáře rodičů vidět nemají. [2] Jde o dramatické záběry, kde jsou zobrazeni mrtví, střelba,
zabíjení. Rodiče přesto někdy nechají sledovat děti celé zpravodajství včetně takových brutálních
záběrů. Mohou se například domnívat, že pokud si děti před obrazovkou hrají, zprávy nevnímají.
Opak je ale pravdou, děti mnohdy vše aktivně vnímají a poslouchají a později se mohou vyptávat buď
přímo rodičů, anebo pedagogů, kamarádů, spolužáků.
Pro pedagogy: Pokud už dítě do školy přijde s tím, že vidělo brutální válečné záběry, je vhodné toho
využít a s celou třídou probrat, co je válečný konflikt, jak probíhá pomoc, jak se dospělí podílí na
řešení situace apod. [2]
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3. Přizpůsobte konverzaci věku dětí
Pro rodiče i pedagogy: Při konverzaci s dětmi pamatujte na jejich věk. Zohledněte, že nemusí
chápat základní pojmy vztahující se k tématu. Malé děti nemusí rozumět tomu, co znamená válečný
konflikt, válečné napadení nebo válka. Je proto vhodné podat vysvětlení přiměřeně věku. Dávejte
pozor, abyste nezacházeli do přílišných podrobností, které děti nechápou – to v nich může zbytečně
vyvolávat úzkost. Mladší děti mohou být uspokojeny jen tím, že pochopí, že někdy země mezi sebou
bojují, a že se zároveň jiné země pokoušejí hledat a nabízet mírové řešení.
V každém případě se při komunikaci s dětmi vyhněte vtipům, sarkasmu nebo ironii na téma války.
Děti, zvláště předškolního věku, mohou takové vtipy vnímat doslovně a cítit se nejistě.
Pamatujte také na to, že malé děti nemusí o válce přímo mluvit, jejich obavy se mohou objevit třeba
při hře. Pokud si toho všimnete, nabízí se příležitost k diskusi a zodpovězení případných otázek. [3]
Děti předškolního věku, a ještě i ty v prvních ročnících základní školy, mohou jakákoliv vaše tvrzení
brát doslovně (dospělí jsou pro ně navíc nezpochybnitelná autorita). Nejsou schopny určitá tvrzení o
válce zasadit do kontextu více proměnných tak, jako to zvládají děti staršího školního věku, u kterých
je už více rozvinut samostatný logický úsudek. Vyvarujte se proto u mladších dětí výroků typu, že
„jaderné zbraně jsou nebezpečné a mohou úplně zničit život na planetě, a že je určitá
pravděpodobnost, že je velmoci použijí“. Mohou totiž vzít taková tvrzení doslovně a obávat se, že
brzy přijde konec světa. Taková představa v nich může vzbudit masivní úzkost a strach, způsobit
následně poruchy spánku, mohou se objevit nejrůznější tělesné i psychické symptomy.
U starších dětí je pravděpodobnější, že lépe rozumí významům pojmů jako válka, válečný konflikt,
pravděpodobnost použití zbraní apod. I s těmito dětmi je potřeba o aktuální situaci mluvit. Starší děti
mohou také pokládat více otázek, protože jsou si vědomy více různých aspektů konfliktu a více
chápou rozsah nebezpečí.

Další doporučení, jak mluvit s dětmi o válečném konfliktu:
Jak s žáky mluvit o válce na Ukrajině? První pomoc od Jasona Buckleyho, lektora filozofie pro
děti
(Jak) mluvit s dětmi o válce?

4. Potvrďte dětem pocity, poskytněte jim pocit bezpečí a jistoty
Pro rodiče: Zeptejte se svých dětí, jestli se bojí nebo nebojí války. I když řeknou „ne“, poskytujete
jim tímto přístupem možnost prožívat pocity a mluvit o nich, pokud by měly potřebu.
Děti můžou také přijít s otázkou: „Může se to stát u nás? Můžu já zemřít?“ Mladší děti potřebují
spíše více ujištění, že uděláte vše pro to, aby se cítily v bezpečí, a méně informací.
Pokud děti nebo dospívající pláčou a jsou kvůli aktuálnímu dění smutní, může pro rodiče taková
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situace přinášet hodně stresu. Mají pak snahu děti utěšovat s přáním, aby přestaly plakat. Je třeba si
ale uvědomit, že otevřená komunikace a sdílení emocí je pro klima v rodině vždy příznivější než
atmosféra plná nevyřčených pocitů. Děti by neměly cítit obavu z toho, že otevřeně vyjádří vlastní
emoce. Pokud mohou vést otevřený rozhovor o věcech, které je rozčilují, může to přispět k jejich
pocitu bezpečí. Když naopak svoje emoce potlačují, aby rodiče nezatěžovaly, jedná se vždy o
komplikovanější situaci, než když dají otevřeně svoje obavy najevo.
Ohledně vašich vlastních pocitů je rozhodně důležitá upřímnost. Děti se komunikací s dospělými
zároveň učí, jak pracovat se svými emocemi a jak můžou přistupovat ke krizovým, tíživým situacím.
Mějte ale také na paměti, že děti do značné míry kopírují pocity blízkých dospělých. Pokud vy sami
výrazně prožíváte smutek a strach, je vhodné se na rozhovor s dětmi psychicky připravit a snažit se
zachovat klid.
Je také na místě, aby rodiče s dětmi nejen sdíleli své aktuální pocity ohledně válečného konfliktu, ale
zároveň je i ubezpečili, že udělají vše, co budou moct, pro jeho bezpečí. Můžete děti ujistit, že jsou v
bezpečí a není pravděpodobné, že bude bombardování probíhat nyní i u nás. Měly by cítit, že se
můžou na blízké osoby kolem sebe spolehnout, že za nimi můžou přijít, že tu jsou pro něj.
Pro pedagogy i rodiče: Připomeňte také dětem, že se nemusí cítit provinile, když prožívají v této
krizové situaci i šťastné okamžiky, mají přátele, koníčky apod. Válečný konflikt nevznikl jejich
zaviněním. Když ale budou chtít, mohou nějakým, i třeba malým činem přispět pro změnu (viz bod 6).
Je důležité také děti ujistit, že politici jejich a dalších zemí postupují tak, aby uchránili mír a aby
válka skončila.

Další tipy, jak mluvit s dětmi, které prožívají úzkost z války:
Jak pomoci dítěti, které prožívá akutní trauma?
Reakce dětí na katastrofickou událost

5. Nepodporujte negativní stereotypy a předsudky
Pro pedagogy i rodiče: Ať už jsou vaše pocity ohledně ruského prezidenta Vladimira Putina, Ruska,
lidí ruské, čečenské nebo další národnosti jakékoli, děti by měly vědět, že jejich ruští spolužáci ve
škole ani jejich rodiče nejsou špatní lidé. Využijte příležitosti k odbourávání nejrůznějších stereotypů
a předsudků.
Pro pedagogy: Pokud za vámi přijdou děti s tím, že ve škole někdo negativně mluvil o jejich ruském
spolužákovi, vysvětlete jim situaci a proberte s nimi, jak se naopak ony samy k takovému spolužákovi
mohou chovat.

Tip 1: Uspořádejte například debatu ve skupinách nebo ve dvojicích, kdy se děti pokusí
definovat význam pojmů: národ, národnost, odpovědnost jednotlivce, občanská aktivita/pasivita,
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odpovědnost vládních činitelů, role svědomí apod. Děti mohou také přiřazovat popis určitého
chování k jednotlivým výše uvedeným pojmům.

Posilujte také důležitost používání slov k řešení konfliktů. Ať už bombové útoky nebo invazi tanků
vnímáte jakkoliv, měli byste dětem pomoci pochopit, že násilí obvykle není konstruktivní řešení.
Připomeňte jim význam organizací, jako je Organizace spojených národů (OSN), a seznamte je
s jejich aktuálními činnostmi.

Tip 2: Nechte děti, aby samy vymyslely řešení, jak by se dvě (fiktivní) válčící země mohly mezi
sebou domluvit a uzavřít mír. Děti mohou napsat povídku, nakreslit obraz, schéma nebo
zinscenovat krátké divadelní představení. [3]
Tip 3: Ministr Gazdík: proti nepřátelství ve školách -> doporučení pro práci se školními
kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

Jaké preventivní aktivity ohledně předsudků a stereotypů organizuje Základní škola profesora
Švejcara v Praze 12? Pedagog a koordinátor výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Mgr.
Martin Šuk popisuje: „Co se týče ostrakizace ruských žáků, k tomu u nás, co vím, nedochází. Žáci
jsou super, vždy se najde někdo, kdo řekne, že tady ´Nataša´ přece za válku a boje nemůže.“
Škola ve školním roce 2017/18 vzdělávala celkem 64 žáků s cizí státní příslušností (včetně ruské a
ukrajinské), z toho 8 ze zemí EU. Pedagogové mají například také zkušenosti se vzděláváním žáků
bez jakékoliv znalosti českého jazyka na 2. stupni ZŠ.
Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat, která má Základní škola profesora Švejcara ve
školním vzdělávacím programu zařazená do jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni. V
duchu multikulturní výchovy škola například každoročně realizuje projektový den ZE MĚ MY, ve
kterém se žáci soustředí na problematiku migrace a imigrace.

Video, které si žáci sami vytvořili v rámci projektového dne ZE MĚ MY, najdete tady:
Zeměmy song - YouTube

Tip pro pedagogy: Nabídněte dětem vzdělávací aktivity zaměřené na témata války, migrace,
uprchlictví, nového domova. Tady je seznam vhodných metodických materiálů online ke stažení pro
všechny stupně vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ).

Doporučené metodiky pro práci s dětmi v MŠ a prvních ročnících ZŠ:
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Název

Anotace

Věk

Odkaz

Film a
metodický
materiál
Carly

Materiál obsahuje:
•
sedmiminutový animovaný film vyprávějící
příběh malého děvčátka Carly, která se vlivem
tragických okolností ocitne na útěku z domova;
•
metodickou příručku pro pedagogy pro práci s
filmem, která nabízí aktivity na téma tolerance,
hodnota a emoce;
•
poznámky pro vyučující.
Kopie této příručky můžete objednat na adrese:
META o. s., Rumunská 29, 120 00 Praha 2; Email: info@meta-os.cz; www.meta-os.cz. META,
o.p.s. nabízí zdarma metodickou podporu pro
práci s uvedenými materiály.
Vydala: META, o.p.s. ve spolupráci s Úřadem
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha

5—8

Film Carly
Metodika
Publikace

WATOTO –
multikulturní
výchova pro
nejmenší

Příručka nabízí sadu třiceti velkoformátových
fotografií dětí z Bolívie, Filipín, Keni a
Hondurasu. Součástí příručky jsou i konkrétní
náměty, jak s fotografiemi pracovat a jak pomocí
zajímavých her dětem umožnit uvědomit si
globální souvislosti. Sada je dostupná také v
tištěné podobě s fotografiemi formátu A3.
Vydalo: NaZemi, z.s.

5—8

Metodika

Doporučené metodiky pro práci na 1. a 2. stupni ZŠ:
Název

Anotace

Věk

Odkaz

Největší
přání –
domov v
batůžku

Děti se vžijí do situace Rahímy z Afghánistánu,
která byla nucena opustit svůj domov. Nejprve se
zamýšlejí nad tím, co domov znamená pro ně, dále
se věnují příběhu Rahímy, přemýšlejí, jak mohl
vypadat její domov a proč ho musela opustit. V
druhé části lekce se děti samy rozhodují, co by si
vzaly na cestu, a téma zpracovávají výtvarně.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

7—10

Metodika
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Lidé v
pohybu.
Metodika
pro práci s
tématy
uprchlictví
a migrace

Junák – český skaut a organizace NaZemi
společně vydali metodickou příručku Lidé v
pohybu jako pomůcku pro skautské vedoucí a
další pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s dětmi
a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a
migrace. Publikace přináší informace, metodickou
podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů
i odkazy na jiné už existující metodiky.
Vydalo: NaZemi, z.s.

7—10
11—14
15 +

Aktivity a
metodická
podpora

Jsem tu
nový

Na základě dokumentárního filmu Jsem tu nový a
připravené metodiky si děti uvědomí hodnoty,
které jsou spojeny s pojmem domov, a zamyslí se
nad důvody, proč lidé opouštějí své domovy.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

8—14

Aktivity a
metodická
podpora

Žirafa
v nesnázích

Na základě animovaného filmu Žirafa v nesnázích
a připravené metodiky děti pochopí důvody
migrace a širší souvislosti života imigrantů.
Nebudou lhostejní k lidem v obtížné situaci a
budou respektovat odlišné kultury a tradice.
Vydal: Člověk v tísni, o. p.s.

9—14

Aktivity a
metodická
podpora

Nora zpívá
pro Sýrii

Na základě dokumentárního filmu Nora zpívá pro
Sýrii a připravené metodiky si žáci uvědomí, co
pro ně znamená pojem domov, zamyslí se nad
strachem lidí, kteří jsou nuceni opustit svůj
domov, a rozvíjí své sociální cítění a empatii.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

8—14

Aktivity a
metodická
podpora

Doporučené metodiky pro práci se žáky na 2. stupni ZŠ a v SŠ:
Název

Anotace

MULTI
KULTI.
Menšiny v
ČR – pro SŠ

Příručka představuje život sedmi minorit žijících
na území ČR (Ukrajinců, Číňanů, Mongolů, Romů,
Rusů, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé
menšině je věnována jedna kapitola. První část
každé kapitoly slouží jako informační základ o zemi
a kultuře, ze které příslušníci menšin pochází.
Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro
realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.

Věk

Odkaz

15 +

Aktivity a
metodická
podpora
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Migrace
není
legrace

Publikace Migrace není legrace – manuál pro
pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ přináší nejen základní
informace o migraci, ale také řadu tipů do výuky,
odkazy na zajímavé výukové materiály a
doporučené zdroje informací.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.

MIGRACE
východiska
a výukové
cíle

Sady lekcí k tématům klimatická změna,
mezinárodní nerovnost, migrace a gender jsou
pečlivě sestaveny, testovány učiteli a opírají se o
„východiska témat“ tak, aby bylo možné do
předmětů ve škole tato témata komplexně začlenit.
Východiska témat představují nástroj, který učitele
vede k výběru obsahu, učebních cílů a konkrétních
lekcí, na něž se v rámci svého předmětu zaměří.
Východiska jsou upravena z anglických originálů.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.

MULTI
KULTI.
Menšiny v
ČR – pro ZŠ

Příručka představuje život sedmi minorit žijících
na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů,
Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska).
Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je
rozdělená na dvě části. První část slouží jako
informační základ o zemi a kultuře, ze které
příslušníci menšin pochází. Druhá část obsahuje
metodický popis aktivit pro realizaci jedné
vyučovací hodiny ke každé menšině.
Vydalo: ARPOK, o.p.s.

Proč
zrovna tam

Cílem lekce je uvědomit si důvody vedoucí k
nucené migraci a náročnost rozhodnutí opustit
zemi, kde dlouhodobě žijeme. Děti pracují s úryvky
z románu Sametový domov s autobiografickými
prvky od Vesny Evans. Lekce posiluje
intrapersonální a interpersonální kompetence, je
zamýšlena jako doplněk k odbornému výkladu o
migraci.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

11—14
15 +

Metodika

11—14
15 +

Metodická
podpora
Aktivity do
výuky

11—14

Aktivity a
metodická
podpora

15 +

Základní
info
Metodický
materiál a
aktivity
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Uprchlíci
před tabulí

Seznámíte děti se skutečnými příběhy lidí, kteří
ztratili nebo se rozhodli opustit svůj domov.
Ukážete jim, jaká úskalí přináší komunikace a
integrace těchto lidí v nové zemi. Prostřednictvím
vlastní zkušenosti a prožitku děti poznají své
postoje vážící se k migraci a kriticky se zamyslí
nad stereotypy svého uvažování. Příručka obsahuje
1 lekci pro mladší a 5 aktivit pro starší děti včetně
informací pro učitele.
Vydala: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a
rozvojové spolupráce.

Hello
Czech
Republic –
Doma v
nové zemi
Hello
Czech
Republic –
Cesta tam
a zpět

Metodická příručka Hello Czech Republic – Doma
v nové zemi je určena zejména pedagogům ZŠ a
SŠ, kteří pracují s tématy uprchlictví, identita,
předsudky, stereotypy nebo zajištění bezpečného
prostředí ve škole. Příručka obsahuje 13 aktivit.
Její součástí je:
•
Komiks Jednou se zase setkáme, Sanam popisující
cestu Hamída prchajícího z Afghánistánu do
Švédska.
•
Krátký film Šádí vyprávějící příběh kurdské dívky
opouštějící svou rodnou zemi a hledající místo v
zemi nové (heslo pro stažení filmu je sadi123).
Metodická příručka Hello Czech Republic – Cesta
tam a zpět obsahuje další aktivity pro žáky ve
formě pracovních listů.
Vydala: META, o.p.s. ve spolupráci s Úřadem
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha

11—14

Aktivity a
metodická
podpora

11—14
15 +

Doma
v nové
zemi
Jednou se
zase
setkáme,
Sanam
Film Šádí
Cesta tam
a zpět
Metodická
podpora 1
Metodická
podpora 2

Bojovníci
ze severu

Na základě dokumentárního filmu Bojovníci ze
severu a připravené metodiky se děti zamyslí nad
důsledky, které migrace přináší, uvědomí si obtíže,
kterým musí migranti v majoritní společnosti čelit,
a možnosti, jak by mohly přispět ke zlepšení
stávající situace.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

16—21

Aktivity a
metodická
podpora

Na kole za
svobodou

Na základě dokumentárního filmu Na kole za
svobodou a připravené metodiky si studenti
uvědomí, že chtějí-li něco změnit, je dobré začít u
sebe. Zjistí, že změnu mohou přinést malé akce ve
vlastním okolí, hledají způsoby možné pomoci a
uvědomí si své postoje k problematice migrace.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

12—21

Aktivity a
metodická
podpora
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Stát se
Evropanem

Na základě dokumentárního filmu Stát se
Evropanem a připravené metodiky studenti
pochopí podstatu migrace a její společenskopolitické souvislosti. Uvědomí si důležitost vzdělání
a podpory rodiny a rozvíjí schopnost empatie.
Vydal: Člověk v tísni, o. p. s.

12—21

Aktivity a
metodická
podpora

6. Poskytněte dětem možnost prakticky pomoci a být aktivní
Pro rodiče: Děti si všímají, jak na stresovou situaci reagujete, jestli jste v úzkosti a nejraději byste
někam odjeli, jestli podnikáte nějaké aktivní kroky, podílíte se například na humanitární či
charitativní pomoci. Umožněte jim, aby vyjádřily své emoce a zároveň se také nějak zapojily a byly
aktivní.
Pro pedagogy i rodiče: Podpořte děti, pokud vidíte, že mají zájem pomoci, anebo jim jděte
příkladem. Děti, které mají možnost pomáhat, hřeje pocit, že se podílí na řešení situace. To pomáhá
zvyšovat jejich pocit sebedůvěry, ale také to zvyšuje jejich celkovou motivaci a proaktivitu. Děti
mohou pomáhat vytvářet sbírky, podílet se na přípravě/nákupu oblečení, jídla nebo jiných věcí pro
humanitární pomoc, posílat dopisy místním činitelům s rozhodovací pravomocí nebo vytvářet kresby
vyzývající k míru. [1]
Pokud chtějí děti pomáhat dětem, které jsou oběťmi války, povzbuzujte jejich zájem a soucit. Můžete
je například seznámit s činností organizací typu Mezinárodní červený kříž, který pomáhá obětem
kterékoli země, a to i během války. [3]

Zdroje:
[1] © 2022 SAVE THE CHILDREN. (2022). How to Talk with Children About the Conflict in Ukraine.
Dostupné z:
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-to-explain-conflict-ukraine-to-children [dat.
cit. 28.2.2022]
[2] TICHÁ, E. (2008). Děti a zprávy. Mají je vůbec poslouchat? [online]. Dostupné z: Děti a zprávy.
Mají je vůbec poslouchat? - iDNES.cz [dat. cit. 28.2.2022]
[3] POUSSAINT, A. LINN, S. (nedatováno). Talking with Kids about War [online]. Dostupné z:
Talking With Kids About War: Pointers for Parents - FamilyEducation [dat. cit. 28.2.2022]
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36. MŠ Srdíčko – Jak začlenit děti s odlišným mateřským
jazykem? Hlavně začněte brzy!
Jak zapojit do výuky a kolektivní činnosti děti s odlišným mateřským jazykem? Ředitelka mateřské
školy Srdíčko Radana Mikšová, která se dětem s odlišným mateřským jazykem věnuje víc než deset
let, doporučuje začít co nejdřív, ideálně už u mladších dětí ve školce.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

V první části rozhovoru nás Mgr. Radana Mikšová, ředitelka pražské mateřské školy Srdíčko,
seznámila s podporou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním zařízení
externími školskými poradenskými službami či ze strany zřizovatele školy. Ve druhé části rozhovoru
se věnuje práci dvojjazyčné asistentky, doučování českého jazyka nebo spolupráci s rodiči.
Některé vaše učitelky jsou proškolené v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským
jazykem. Máte ve školce koordinátora vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem?
Koordinátorem jsem já. Městská část Praha 12 klade zřetel na vzdělávání nejen pedagogů, ale i
ředitelů. Dříve jsme se s řediteli základních škol neznali, a nyní probíhají leadershipy (pozn. redakce:
Leadership je dvoudenní seminář určený pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol z MČ
Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, více na info na Leadership – MAP Praha 12), díky
nimž se propojujeme i v diskusi týkající se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

182

Ve vaší školce působí dvojjazyčná asistentka. Jaký druhý jazyk ovládá?
Měli jsme asistentku pedagoga Vietnamku, která na pedagogické fakultě studovala češtinu jako
druhý jazyk. Byl to naprostý ideál, ale skončil nezdarem. Souvisí to s kulturní odlišností i s náhledem
na pracovní uplatnění ženy. Vydržela rok, její muž neunesl její roli pedagožky a potřeboval ji ve svém
podnikání. V současnosti je dvojjazyčnou asistentkou asistentka, která má maturitu z angličtiny, je to
Češka. Pomáhá nám s podporou dětí s odlišným mateřským jazykem, s jejich vstřebáváním českého
jazyka, ale i s komunikací s rodiči a přípravou materiálů, které ve školce využíváme.
Jaké aktivity konkrétně dělá dvojjazyčná asistentka?
Není úplně dobré, aby dvojjazyčná asistentka kolovala po třídách. Většinou asistentku využíváme ve
třídě, kde je největší množství dětí s odlišným mateřským jazykem, které jsou na velmi nízké úrovni
porozumění českého jazyka. Navíc pomáhá při doučování češtiny. Pohybuje se se svými aktivitami
samozřejmě ve všech třídách, ale prioritou je, aby většinu svého času strávila ve třídě, kde je největší
podíl práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Máme třeba v jedné třídě tři děti s odlišným
mateřským jazykem, z Moldávie, Ukrajiny a z Anglie z bilingvní rodiny, takže úroveň českého jazyka
je velmi dobrá. V jiné třídě máme ale dvě vietnamské děti bez znalosti češtiny. Asistentka bude
alespoň půlrok v této třídě, kde pomůže dětem dostat se na úroveň porozumění, aby jim ve třídě bylo
dobře.
Jiná asistentka pedagoga doučuje nejen děti v povinném předškolním vzdělávání. Jak jste
na tuto podporu získali prostředky?
Asistentka pedagoga má uzavřenou dohodu o provedení práce s Městskou částí Praha 12, tudíž
doučuje v rámci finančních prostředků, které pro nás městská část získává od ministerstva vnitra na
doučování českého jazyka dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání. Dotace je tak
velkorysá, že doučování může probíhat každý den a třeba i na dvě skupiny.
(Pozn. redakce: Jedná se aktivitu Městské části Praha 12 „Doučování českého jazyka pro děti s OMJ v
mateřských školách (vyjma dětí předškolního věku).“ Aktivita se zaměřuje na komplexní pomoc
dětem s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou znalostí ČJ. Podporu poskytují přímo
pedagogové ve školách, protože mají se svými dětmi/žáky dlouhodobý kontakt a znají jejich potřeby.
Více informací najdete: Podpora integrace cizinců: Praha 12).
Jaký je rozdíl v doučování dětí v povinném předškolním vzdělávání a mladších dětí?
Žádný. Jen na doučování předškoláků, tedy hodinu týdně hrazenou ministerstvem školství, je v té
době už pozdě. Proto začínáme, jakmile je to možné; včasný start je velmi důležitý. Asistentka si
může skupinky rozdělit i podle znalostí a úrovně.
Kde získáváte finanční prostředky na dvojjazyčnou asistentku a tlumočníka?
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Dvojjazyčného asistenta mohla například získat každá pražská mateřská škola, pokud se přihlásila
v roce 2020 do výzvy číslo 54 (Pozn. redakce: Jedná se o Výzvu č. 54 – Začleňování a podpora žáků s
odlišným mateřským jazykem II z Evropských strukturálních fondů, maximální délka projektu byla
stanovena na 2,5 roku).
Dotace pokryje zhruba půl úvazku dvojjazyčné asistentky či asistentky pedagoga. V rámci
schváleného projektu probíhají také projektové dny a setkávání s rodiči, které souvisí s dětmi
s odlišným mateřským jazykem. Dále je možnost vyjíždět na stáže do zahraničí. Těch se učitelky
vůbec nemusí bát, protože je lze zařídit přes agenturu, která se věnuje zpracování žádosti v rámci
vypsané výzvy a s organizací tak není žádná práce.
Jako ředitelka ale nemůžu získat dotace na tlumočníka. Toho je možné získat v rámci dotace
ministerstva vnitra, částečně i z místních akčních plánů a z krajských akčních plánů, o které si
zřizovatel může požádat. Musí být ale šikovný a musí chtít.

Tip na možnosti financování pozice dvojjazyčného asistenta v MŠ:

Šablony OP JAK mateřské školy
Přehled šablon pro MŠ
Personální podpora:
Školní asistent MŠ
Sociální pedagog MŠ
Dvojjazyčný asistent MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ:
Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
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Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Je-li součástí MŠ také školní družina či školní klub, je možné využít i šablony určené pro tyto
subjekty.
Podání žádosti o podporu:
25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: ISKP21+ (mssf.cz)
Konzultační linka pro šablony OP JAK
e-mail: dotazyZP@msmt.cz
tel.: 234 814 777
Více informací na webu: Výzvy – OP JAK a v textu Šablony OP JAK vyhlášeny.

Ve třídách máte české děti i děti s odlišným mateřským jazykem. Jak spolu dokážou
fungovat?
Ve všech třídách jsou děti české a děti s odlišným mateřským jazykem. Máme dvě třídy mladších dětí
(3–5 let) a dvě třídy od 4,5 roku až po děti s odkladem školní docházky. Pracujeme ve skupinách,
usilujeme o kooperaci a samostatnost dětí. V každé třídě máme navíc jedno až dvě české děti s
handicapem. Od prvního dne pracujeme i s těmi nejmenšími tak, že se nejen představíme a navzájem
poznáváme, ale vysvětlujeme si, proč nosí některé dítě brýle, proč holčička, kterou tady máme,
nevidí, jak s ní komunikovat a co je pro ni vhodné a co ne, na co musíme dávat pozor a jak si můžeme
povídat s chlapečkem, který přijel z Vietnamu a nerozumí vůbec česky.
Jakmile se děti hned zkraje seznámí s tím, co mají jejich kamarádi jinak, za dva dny je to pro ně
úplně normální a vůbec neřeší, jestli je někdo žlutý, černý, bez nohy nebo bez ruky. Je pravda, že
intenzivněji musíme pracovat s předškolními dětmi, které se dostávají do období prepuberty (viz
níže) a začínají si uvědomovat samy sebe, včetně svých nedokonalostí nebo odlišností, které jim
třeba rodiče podali ne úplně vhodným způsobem. Stačí říct, že neumí zpívat nebo běhat a začnou to
řešit: odmítají se účastnit zpívání nebo hudebních činností. Stejně tak začnou řešit nevhodná
označení jako Ťong nebo Nataša z Ruska a podobně. Jakmile to děti zaslechnou, okamžitě to nasají a
pokud se to včas neuchopí, už v předškolním zařízení může dojít k náznakům šikany. Najednou se
objeví známky vyčlenění z kolektivu, což musíme podchytit a dávat pozor, zda se nám i v uceleném a
zajetém kolektivu nezačíná rozvíjet šikana.
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Další informace:
Co je prepuberta?
Prepuberta je vývojové období bezprostředně před pohlavním dospíváním; vyznačuje se
kritičností, změnou postoje k dospělým, k dosavadním zájmům, pohybovou nemotorností,
zaměřeností na sebe a svůj vnitřní svět, nazývá se také mladší školní věk, trvá zhruba od 6 do 12
let.
Zdroje:
HARTL, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál. s. 198.
LANGMEIER, J. a KREJČÍŘOVÁ, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha:
Grada. s. 117.

Jaká je spolupráce s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem?
Náročná. Nástupu dítěte s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy má předcházet zjištění,
odkud a kdy přijelo, jak ovládá češtinu. Dále důkladné nastudování kultury a kulturních odlišností.
Vietnamským rodičům i dětem jsme se dlouho snažili přiblížit všechny nadstandardní aktivity školy:
kroužky, výlety, školu v přírodě, plavání a podobně, ale nedařilo se nám děti zapojit. Až jsme se pak
sešli s jinými dospělými Vietnamci a ti nám řekli, že pro jejich rodiče je důležité to, co je povinné.
Nepovinné aktivity důležité nejsou, rodiče potřebují děti v krámku; a nejlépe by se prý děti
adaptovaly, kdybychom vyhlásili, že nějaký kroužek je povinný. Vietnamci mají velkou úctu k
pedagogovi. Sami se nikdy na nic nezeptají a my si pak myslíme, že nemají zájem.
U ruských národů zase děti vychovávají k absolutní hrdosti a když je upozorníme na nějakou
nedokonalost, tak se urazí. Pokud budu komunikovat s rodičem dítěte arabské národnosti, vždy
raději zvolím komunikaci s matkou. Otec mě jako ženu nebude brát vůbec vážně, ale tak to je a já to
musím respektovat.
Zvlášť u asijských národností je velice důležité nezvat ke komunikaci s rodiči jejich kamarády.
Nemáte jistotu, že překládají to, co vy říkáte. Existují integrační centra, která vám zdarma poskytnou
tlumočníka, ačkoli na něj čekáte třeba 14 dnů. Také lze využít další možnosti, na stránkách
Národního pedagogického institutu ČR je spousta jazykových mutací ke stažení.
Doporučuji pozvat rodiče dítěte s odlišným mateřským jazykem do třídy třeba na dvě hodiny
dopoledne, aby viděli, jak to ve školce funguje. Mnohdy je rodič překvapený, že si děti zvládají samy
umýt ruce, připravit svačinu, že zpívají, cvičí, lepí, stříhají.

Tip:
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Překlady školských dokumentů v různých jazykových verzích pro mateřské školy:
» Překlady pro mateřské školy (npi.cz)
Tlumočnické a překladatelské služby, které nabízí Národní pedagogický institut ČR:
» Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz)

Jakou máte vizi rozvoje vaší školky v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským
jazykem?
Chceme upevňovat to, co umíme, více to propojovat. A naše zkušenosti se vzděláváním dětí s OMJ
využít pro děti ze sociálně slabších českých rodin. Každý rok je kam směřovat, každý rok dostaneme
26 nebo 28 originálů a mezi nimi se objeví osobnosti s odlišným mateřským jazykem, každá na jiné
úrovni a z jiné země. U každého dítěte je rychlost vstřebávání českého jazyka jiná. Hodně ale tlačíme
na to, aby existovala podpora buď pedagogicko-psychologických poraden, nebo vyčleněných
speciálních pedagogů právě pro asijské děti. Stává se, že děti vstřebávají český jazyk nepochopitelně
pomalu, existuje riziko poruch učení, ale nemá s nimi kdo pracovat, protože neovládají český jazyk
natolik, aby mohly být adekvátně vyšetřeny. Pedagogicko-psychologické poradny to zatím moc
neumí, speciálně pedagogická centra jsou zahlcená dětmi s různými handicapy a chybíněkdo, kdo by
nám pomohl pracovat s těmi dětmi s odlišným mateřským jazykem, u kterých se rýsuje handicap pro
vzdělávání na základní škole. Chtěli bychom, aby Česká republika začala řešit i tuto podporu,
abychom děti mohli posouvat.

Tip na závěr:
Více informací k činnosti dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole i další užitečné publikace
naleznete na stránkách META, o.p.s.:
Dvojjazyčný AP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Mgr. Radana Mikšová
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FOTO: Archiv Radany Mikšové
Radana Mikšová vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a specializaci v oboru
Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. V předškolním vzdělávání působí 34
let, z toho 25 let na pozici ředitelky mateřské školy. Od roku 2004 působí jako ředitelka
Mateřské školy Srdíčko v Praze 12.
Má za sebou celkem 11 let praxe s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a
inkluzivním vzděláváním. Je autorkou publikace Metodika integrace dětí s OMJ. Od roku 2020
působí v Národním pedagogickém institutu ČR jako lektorka, školí na téma integrace dětí s OMJ
v mateřské škole. Je zkušební komisařkou pro ČR u závěrečných zkoušek v oboru Chůva pro
předškolní vzdělávání. Působí také jako zavádějící ředitelka pro MČ Praha 12.
Mateřská škola Srdíčko
Školka má třídy s 26–27 dětmi, v každé třídě jsou 1–2 děti s podpůrnými opatřeními od 3.
stupně. Do školky dochází 5–15 % dětí s odlišným mateřským jazykem (denně probíhá doučování
ČJ). Ve školce působí 4 asistenti pedagoga, 1 školní asistent a 1 dvojjazyčný asistent.
Oblíbené heslo Radany Mikšové: „Vše, čím podporujeme děti s OMJ, podporujeme děti české,
které jsou v kolektivu zapomenuté, neviditelné, nejisté nebo pochází z nepodnětného rodinného
prostředí.“
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37. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově
příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce pro 1. stupeň
základních škol
V tomto seriálu článků se dozvíte, jak vyjít vstříc potřebám nově příchozích žáků a sladit je s
potřebami své školy. V prvním díle zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků se
seznámíte s demografickými podmínkami ve Velké Británii, se zaváděním principů začleňování nově
příchozích žáků do britských škol a také s tím, jaké konkrétní postupy jsou vhodné. Mnohé z nich se
dají přenést do českého vzdělávacího systému.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Jak ukazuje zahraniční praxe, „strategie“ může být srozumitelným
i praktickým dokumentem
Následující strategie se opírá o anglickou Národní strategii podpory začleňování nově
příchozích žáků do školní výuky. [1] Zachovali jsme ty prvky, návody a opatření, o nichž si
myslíme, že mohou snadno padnout na úrodnou půdu i v českých podmínkách.
Je určena jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří
se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Pomůže
ale i všem tvůrcům nejrůznějších strategií a koncepcí v rámci celostátní a regionální politiky. Z české
perspektivy může být zajímavý poznatek, jak lze přistoupit k tvorbě národní/regionální/místní
strategie. Nemusí jít jen o výčet obecných a zpravidla těžko měřitelných či uchopitelných opatření,
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ale o konkrétní návod – souhrn tipů a rad, jak s využitím zdrojů, které máme k dispozici, změnit a
obohatit přístup k žákům, jak změnit klima třídy, školy, daného územního celku a vzdělávacího
systému vůbec.
Tento 10dílný průvodce se zaměřuje především na naplňování potřeb žáků, kteří přišli do školy v
důsledku mezinárodní migrace. Postupy se však dají využít třeba i pro ty žáky, kteří nastupují do
školy mimo standardní přijímací dobu.

Terminologie
Zatímco v češtině se v případě nově příchozích žáků bez znalosti češtiny pracuje s pojmem „žák
s odlišným mateřským jazykem“, Britové obvykle používají termín „English as an additional
language (EAL)“ (česky: angličtina jako druhý jazyk). Nicméně ani tento termín není v rámci
britské strategie, ze které vycházíme, příliš frekventovaný. Tvůrci strategie používají pojem
„new to English“ (česky: nový/nová v angličtině). Všem účastníkům, ať již z řad žáků nebo
rodičů, přiznávají vždy alespoň nějakou, byť limitovanou znalost angličtiny, aniž by ji jakkoli
klasifikovali. (A v zásadě zcela opomíjejí výrazy pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským
jazykem jako „začátečník“ nebo „bez znalosti angličtiny.“)

Další informace:
Vždy, když je v tomto dokumentu použit termín „rodiče“, míní se tím jak skuteční rodiče, tak
další osoby, které pečují o dítě.

Britský kontext a nově příchozí žáci
Pro mnohá anglická města byla po desetiletí typická vysoká mobilita populace. Školy v těchto
městech přivykly vítání nově příchozích žáků a jejich podpoře při začleňování do běžných procesů
školy a výuky. To dětem pomáhá k rychlejšímu zapojení do školních kolektivů a přispívá k dobrým
školním výsledkům – učebnímu pokroku. Mnozí nově příchozí dokonce po pár letech výuky ve
Spojeném království předčí své britské vrstevníky.
Ve Spojeném království nyní žije zhruba jedna osmina evropské populace. Pokud se podíváme na
statistiky, v rozmezí od dubna 2019 do března 2020 se 715 000 osob přistěhovalo do Velké Británie a
403 000 z ní odešlo, takže čistý migrační údaj činí 313 000 osob. V kalendářním roce 2019 ve
Spojeném království žilo 6,2 milionu lidí, kteří měli státní příslušnost jiné země (9 % z celkového
počtu obyvatel), z toho celkem 3,7 milionu bylo státních příslušníků EU. [2]
Celkový počet žáků, pro něž je angličtina druhým jazykem, pak v roce 2018 na 1. stupni britských
základních škol činil 21 % a na 2. stupni 17 %. [3] Stále také přetrvává výrazný příliv imigrantů ze
zemí jako Afghánistán, Írán, Eritrea, Čína či Somálsko.
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Definice: Kdo je ve Spojeném království vnímán jako nově příchozí
žák?
Nově příchozí žáky lze dělit do následujících skupin:
Mezinárodní migranti – tato skupina zahrnuje uznané uprchlíky, žadatele o azyl, ekonomické
migranty či migranty ze zámoří.
Individuální „migranti“ – děti, kteří se stěhují bez rodiny (např. děti – žadatelé o azyl – bez
doprovodu).
Vnitřní migranti – zahrnuje děti, které navštěvují novou školu v důsledku stěhování v rámci
Spojeného království, např. Romové.
Institucionální „migranti“ – děti, které mění školu, aniž by se stěhovaly, včetně vyřazení z
konkrétní školy či dobrovolných přesunů mezi školami.
„Školy, kterým se daří efektivně zavádět dobré vnitřní procesy a praktiky, jsou často ty, které samy
sebe vnímají a definují tak, že zahrnují mobilní (nově příchozí) žáky do své vlastní identity. Jinými
slovy, nejsou školami „s problémem mobility“, ale spíše školami, jejíž část žákovské populace je
mobilní.“ [4]

Klíčové principy
Každé dítě v britské škole má právo naplnit svůj potenciál prostřednictvím přístupu
k Národnímu vzdělávacímu programu.
Toho lze nejlépe dosáhnout v kontextu celé školy, kde se žáci vzdělávají společně se svými
vrstevníky.
Děti se nejlépe učí, když se cítí bezpečně a jsou oceňovány. Školy zase potřebují mít k dispozici
způsob, jak podpořit integraci nově příchozích žáků.
Všechny školy jsou povinny podporovat rasovou rovnost v souladu s platnou legislativou.
Školy by se měly zaměřit na pozitivní přínos každého jednotlivého nově příchozího žáka.
Podmínky pro žáky by měly být vytvořeny na základě smysluplného ověření jejich vstupních
znalostí a posouzení kompetencí spolu s jazykovou výbavou.
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Klíčová je také podpora rodičů nově příchozích žáků, aby se seznámili s novým vzdělávacím
systémem, jehož se jejich děti stávají součástí.

Podpora začleňování nově příchozích žáků s angličtinou jako
druhým jazykem
Všichni nově příchozí bilingvní žáci mají právo na přístup k Národnímu vzdělávacímu programu. Toto
ustanovení pro nově příchozí žáky s angličtinou jako druhým jazykem se týká všech předmětů v
rámci výuky. Důraz se tedy klade na učení a výuku v běžné třídě.
Doporučuje se, aby se ověření jazykové kompetence u nově příchozích žáků provedlo pomocí škály
popsané v kapitole 2 publikace A language in common: assessing English as an additional language.
(česky: Společný jazyk: hodnocení angličtiny jako dalšího jazyka). Škála pomáhá zjišťovat úroveň
čtení, psaní, mluvení a poslechu (porozumění mluvené řeči). [5]
Při plánování podpory nově příchozích žáků s angličtinou jako druhým jazykem by místní úřady,
služby pro děti i samotné školy měly zvážit co nejlepší způsob, jak maximalizovat efektivnost
dostupných místních zdrojů a současně rozvíjet strategický přístup.

Zahraniční inspirace pro místní české úřady a podpůrné služby pro
školy (neziskové organizace, státní poradenské organizace, nadace
aj.)
Vedle různých specificky britských strategií jsou to:
1. Identifikace a sdílení dobré praxe mezi školami.
2. Sdílení personálních zdrojů mezi školami.
Například zaměstnání dvojjazyčných asistentů pedagoga a jejich sdílení napříč školami v regionu.
3. Postupy při přijímání žáka.
Existují protokoly o přijetí nového žáka?
Mají místní úřady a místní neziskové služby (poradenství, podpora…) pro děti a žáky informace, kolik
nově příchozích žáků škola přijímá a začleňuje?
Disponují místní autority mechanismy, jak ovlivnit umístění a začleňování těchto žáků? Případně jak
dlouho trvá, než se nově příchozí žák plně začlení do běžné výuky?
Jsou přijímací mechanismy přátelské?
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Dochází při rozdělování žáků do škol k nějakým nerovnostem?
4. Zavedení bezpečného a promyšleného systému, který by na místní úrovni sbíral data o
nově příchozích žácích.

5. Mapování a monitorování procesu začleňování nově příchozích žáků v daném regionu a
nastavení mechanismů pro nápravu zjištěných nedostatků.

6. Zajištění podpory školám, aby byly schopné mapovat pokrok nově příchozích žáků.

7. Zajištění podpory školám při vyhodnocování stávajících přístupů a praxí v zájmu lepšího
a efektivnějšího plánování i zlepšování podmínek pro nově příchozí žáky.

Zahraniční inspirace pro školy – konkrétní aspekty ke zvážení
Přivítání:
Jsou rodiny nově příchozích řádně uvítány?
Nejsou prostě jen trpěny ve stylu „co se dá dělat?“.
Mají k dispozici tlumočníka?

Příprava a plánování:
Přijetí/zápis.
Ověření znalostí a celkové situace žáka.
Pedagogická příprava.
Plánování odpovídajícího obsahu a rozsahu výuky.

Podpůrný systém:
Třídní průvodci (kamarádi).
Mentoři.
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Zapojení rodičů a dalších aktérů mimo školu.

Intervence:
Přiměřené kognitivní (poznávací) výzvy v hodinách.
Identifikace dalších kroků ve výuce angličtiny.
Jazyková výuka metodou „podpůrného lešení“ (anglicky: Scaffolding Language Learning):
Učitelé a další dospělí upravují svůj jazyk tak, aby odpovídal jazykové úrovni žáků. Efektivní
komunikace nastává, když dospělý mluví jazykem, kterému dítě rozumí, ale přesto je pro něj výzvou
pro učení. Cílem je mluvit mírně nad úroveň dítěte, aby se mohlo učit a růst. Metoda „podpůrného
lešení“ tedy zahrnuje zjednodušení jazyka a slovní zásoby. Učitel může například používat
jednodušší, kratší věty nebo přidat definice pojmů, o kterých předpokládá, že by mohly být pro žáka
nové nebo obtížné. Může v rámci vysvětlování použít více podobných slov za sebou (více synonym).
Může také poskytnout obšírnější vysvětlení některého pojmu (více vět). Na druhou stranu by jazyk
učitele neměl být příliš jednoduchý – měl by stále pro žáka představovat výzvu. [6]

Průběžná podpora:
Mapování povědomí žáků o rozdílech mezi běžnou a akademickou angličtinou.
Sledování procesu osvojování běžné a akademické angličtiny u žáků a z toho vyplývající zohlednění
změn ve studijních potřebách žáků během nabývání lepších jazykových kompetencí (větší plynulosti
v angličtině).

Využívání mateřského jazyka:
Povzbuzování, aby žáci svého mateřského jazyka využívali jako nástroje k učení.

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
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3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat. cit. 12.
10. 2021]
[2] STURGE, G. (2021). Migration Statistics [online]. Dostupné z:
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06077/ [dat. cit. 12. 10. 2021]
[3] © STATISTA.COM. (2021). Percentage of primary and secondary pupils with English as an
additional language in England from 1997 to 2018 [online]. Dostupné z:
https://www.statista.com/statistics/330782/england-english-additional-language-primary-pupils/ [dat.
cit. 12. 10. 2021]
[4] © CROWN COPYRIGHT. (2003). Department for children, schools and families. Managing pupil
mobility: guidance ❙ DfES 0780– 2003 ❙.
[5] © Qualifications and Curriculum Authority. (2000). A language in common: Assessing English as
an additional language [online]. Dostupné z:
https://dera.ioe.ac.uk/4440/1/3359_language_in_common.pdf [dat. cit. 12. 10. 2021]
[6] SCHICK, B. (nedatováno). Scaffolding Language Learning. [online]. Dostupné z:
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https://www.classroominterpreting.org/Interpreters/children/Interpreting/scaffolding.asp [dat. cit.
12. 10. 2021]
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38. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
V první části seriálu článků o britské zkušenosti se začleňováním nově příchozích žáků s angličtinou
jako druhým jazykem jsme vás rámcově seznámili s touto problematikou. Ve druhém díle přinášíme
konkrétní tipy na překonání obtíží, jimž nově příchozí žáci čelí, a rady ohledně prvotní komunikace
s jejich rodiči. Text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově
příchozích žáků do školní výuky.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Žáci s angličtinou jako druhým jazykem
Školy ve Spojeném království si jsou stále více vědomy potřeby porozumět rozdílným podmínkám a
zkušenostem svých žáků, aby mohly i v době měnící se demografické situace nadále plnit svou roli.
Pro významný počet nově příchozích žáků v britských základních školách je angličtina zcela nový
jazyk.
Tito žáci jsou často značně znevýhodněni skutečností, že na příslušnou školu přicházejí mimo běžnou
dobu přijetí a mnohdy se jedná o školy, jež mají s takovými žáky jen minimální předchozí zkušenost.
Tento průvodce [1], vycházející z oficiálních metodických materiálů pro britské školy, se opírá o
princip, že všichni nově příchozí žáci mají právo na přístup k Národnímu vzdělávacímu programu a
že zajištění přístupu k výuce v plné šíři (týká se všech výukových předmětů) i pro tyto žáky musí být
nedílnou součástí školní nabídky.

Terminologie:
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V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“).

Zkušenosti nově příchozích žáků
Nově příchozí žáci nejsou homogenní skupinou a jejich vzdělávací potřeby nemusí být nutně totožné.
Nově příchozí žáci mohou:
mít za sebou plnohodnotnou školní docházku v jiné zemi;
být zcela bez předchozí školní docházky;
mít přerušenou školní docházku;
být negramotní v jednom či více jazycích;
být vysoce motivovaní;
být nadaní či talentovaní;
být uvyklí jinému vzdělávacímu systému;
mít rozmanitou vzdělávací historii;
mít předchozí zkušenost z různých škol (ve Spojeném království i v zahraničí);
mít problémy s učením;
pocházet z různých kulturních, náboženských, národnostních a jazykových poměrů;
žít s rodiči, kteří čelí duševním poruchám či pocitům vykořeněnosti;
zažívat pocity dezorientace v nové kultuře či pocity ztráty, zármutku a izolace.
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Je proto mimořádně důležité vzít tyto odlišnosti v potaz v celé jejich šíři a komplexnosti, abychom:
dokázali správně reagovat na vzdělávací potřeby každého jednotlivého žáka;
dokázali nastavit odpovídající vzdělávací priority a cíle;
překonávali potenciální bariéry ve vzdělávání.

Co nově příchozí žáci potřebují?
Všichni nově příchozí žáci, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl a ekonomických migrantů, mají
právo na vstřícné, bezpečné, nestresující a citlivé zacházení ze strany školy.
Potřebují vědět, že si jich škola cení a že jsou její součástí, bez ohledu na případnou délku
jejich setrvání na škole.
Potřebují, aby jejich bilingvismus (či dokonce multilingvismus) byl vnímán jako pozitivní
stránka jejich intelektuálního rozvoje, a měli by mít možnost využít svého mateřského jazyka v
rámci domácího vzdělávání. To jim napomůže v jejich vzdělávání v anglickém jazyce.
Je důležité, aby se co nejdříve zapojili do běžné výuky v běžných hodinách. V opačném případě
mohou zažívat pocit marginalizace a exkluze/vyloučení.
Všem nově příchozím žákům musí být dány takové příležitosti, jež jsou dostupné, odpovídající a
účelné v kontextu Národního vzdělávacího programu.
Nově příchozí žáci musejí vnímat sami sebe, své jazyky, kulturu a identitu jako obecně
přijímané nejen v rámci školní třídy, ale též v rámci celé školy a prostřednictvím vzdělávacího
programu, který klade důraz také na proces inkluze.

Uvítání nově příchozích žáků
„...přijímání a integrace nově příchozích žáků se ukázaly jako velmi dobrý lakmusový papírek toho,
jak dobře jsou principy inkluze a rasové rovnosti aplikovány v praxi. Také pomohly prohloubit
porozumění učitelského sboru tomu, jak si jejich škola stojí v otázce zajištění rovného přístupu a
příležitostí pro všechny žáky.“ [2]
Je klíčové, aby se nově příchozí žáci a jejich rodiče od prvního kontaktu se školou cítili vítáni. Celý
pedagogický sbor i všichni nepedagogičtí pracovníci školy by měli postupovat citlivě a mít na paměti
potenciální obtíže, jimž mohou tito žáci a jejich rodiče čelit. Je také důležité si uvědomit, že nově
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příchozí žáci přispívají k rozmanitosti hodnotových principů školy, její vnitřní kultuře a obsahu
vzdělávání. Je proto namístě vždy oceňovat pozitivní přínos, který mohou přinášet.
Příklady obtíží, jimž mohou nově příchozí žáci čelit:
musí se naučit nový jazyk;
mohou mít potíže s aklimatizací v nové zemi;
mohou se cítit ohrožení nebo pociťovat trauma z předchozích zkušeností;
mohou se cítit izolovaní a bez přátel;
mohou být odloučeni od jednoho či od obou rodičů či prožívat celkovou změnu rodinné
situace;
nemusejí mít žádnou předchozí zkušenost se školní docházkou díky odlišnému vstupnímu věku
v zemi původu;
jejich zkušenost se vzdělávacím systémem může být omezená nebo přerušovaná díky
nedostatku příležitostí nebo nestabilní situaci v zemi původu;
mají zkušenost s jiným stylem a přístupem v předchozím vzdělávání;
mohou se cítit nedocenění, nenávidění a vyloučení – v případě, že jejich kultura, jazyk nejsou v
rámci třídy a školy nijak reflektovány;
mohou čelit rasismu jak v rámci, tak i vně školy.
Nejúspěšnější v začleňování nově příchozích žáků jsou ty školy, které si tyto problémy uvědomují a
které jsou žákům ochotny pomoci s jejich překonáváním. Pracují se žáky citlivě a přistupují k nim
přátelsky a vstřícně. Berou v úvahu sociální, jazykové a akademické potřeby těchto žáků a chápou
jejich pozitivní přínos pro celou školu. Tyto školy mají zásluhou nejrůznějších výcviků a školení k
dispozici celou řadu nástrojů, jimiž mohou budovat všeobecně přátelské a příjemné prostředí pro
všechny a v rámci celé školy.
Pokud má vstupní pohovor proběhnout uspokojivě, je zapotřebí, aby se škola primárně dorozuměla
s rodiči žáka. Někteří rodiče mohou mít přítele či příbuzného, který jim bude tlumočit, v jiných
případech je však pro zajištění řádné výměny všech informací nezbytné mít k dispozici nestranného
tlumočníka. Klíčová je volba správné osoby – společný jazyk nemusí nutně znamenat sdílenou kulturu
či hodnoty.
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Tlumočník či interkulturní pracovník by tedy měl být člověk, který k těmto aspektům přistupuje
citlivě či je za tímto účelem vyškolený. Dalšími faktory, které ovlivňují vztah rodičů a školy, jsou
nedostatečná znalost (britského) vzdělávacího systému, odlišné vnímání vztahu rodič-škola, vlastní
vzdělávací zkušenosti rodičů atd. Úvodní rozhovor je proto nutné vést maximálně opatrně a mít na
paměti, že v této fázi může škola jen těžko okamžitě porozumět rodičovské perspektivě či
očekáváním. Pokud škola může tlumočníkovi předem sdělit, jaké informace by potřebovala od rodičů
zjistit a které informace naopak chce a potřebuje rodičům sdělit, zajistí, aby interview proběhlo co
nejsnáze.
Škola potřebuje získat následující informace:
Jméno dítěte. Jak se mu má říkat – včetně správné výslovnosti atd.
Jak dobře dítě ovládá angličtinu a kde se ji naučilo: ve škole, od rodičů, příbuzných, v rámci
kroužků… Má jen výukovou, nebo i praktickou zkušenost?
Jakým jazykem hovoří dítě doma? S kým mluví, jakým jazykem? V jakých situacích používá
který jazyk?
Jakou má dítě předchozí zkušenost se školou? Liší se nějak přístup k povinné školní docházce v
zemi jeho původu? Jak tam povinná školní docházka vypadá?

Úvodní výměna informací
Úvodní rozhovor nabízí škole příležitost získat potřebné informace o dítěti a zároveň předat rodičům
informace o škole. Toto setkání by mělo proběhnout krátce po prvním kontaktu s rodiči, ale určitě
ještě před vstupem dítěte do výuky. Před samotným setkáním musí škola zvážit a rozhodnout, kdo
bude rozhovor vést a kdo z učitelů, vedení školy, ze širšího sboru, jako je školní psycholog, speciální
pedagog, koordinátor prevence či někdo z organizátorů volnočasových aktivit, se ho zúčastní.

Tipy na vedení rozhovoru
1. Co může dítě doma číst? Jaké má knihy, časopisy… Čtou si rodiče s dítětem? V jakých jazycích
jsou texty k dispozici?
2. Jaké jsou silné stránky a zájmy dítěte?
3. Má dítě nějaké zdravotní obtíže?
(Škola se na ně může připravit a zajistit, aby dítě ve škole lépe přijali, a díky tomu se v ní cítilo
bezpečně.)
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4. S kým dítě žije?
(Tato informace umožní vyvarovat se případných nevhodných otázek, jež by mohly dítě
traumatizovat, ranit či vyvolat pocit trapnosti.)
5. Má rodina nějaké problémy, jež souvisí se školní docházkou dítěte?
6. Jaké náboženství dítě/rodina vyznává?
(To může ovlivňovat jeho oblékání, stravování, docházku…)
7. Jaké jsou preferované formy komunikace?
(Jazyk, formy předávání informací – přímo, přes prostředníka atd.)
8. V rámci rozhovoru mohou být rodičům předány informační materiály – tiskové, digitální,
fotografické, videa atp. o škole, jejím řádu, hodnotových principech, možnostech dalších aktivit
apod.
Dále je důležité předat rodičům informace o obsahu a cílech výuky:
9. Jaké předměty a na jaké úrovni se bude dítě učit.
10. Důležitost rozvoje mateřského jazyka, což podpoří kognitivní dovednosti a následně i výuku
angličtiny jako takové.
11. Aktivity nad rámec vzdělávacího programu, jež škola nabízí.
12. Obecné informace o místním vzdělávacím systému.
13. Mimoškolní vzdělávací aktivity a způsob jejich hrazení.
Rodiče budou potřebovat vědět:
14. Co přesně škola od žáka očekává – domácí úkoly, vhodný oděv, chování atd.
15. Jak přesně se mohou rodiče zapojit – pomoc při domácí přípravě, třídní schůzky, pomoc škole a
třídě atd.
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16. Kdy škola začíná a končí, kdy jsou prázdniny.
17. Rozvrh hodin aj.
18. Rozhovor je také dobrou příležitostí pro rodiče seznámit se s dalšími službami, jež škola či její
bezprostřední okolí nabízí, např. angličtina pro dospělé apod.

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků
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Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat. cit. 12.
10. 2021]
[2] © CROWN COPYRIGHT. (2003). The education of asylum-seeker pupils [online]. Dostupné z:
https://dera.ioe.ac.uk/4793/7/The%20education%20of%20asylum-seeker%20pupils%20PDF%20form
at)_Redacted.pdf [dat. cit. 12. 10. 2021]
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39. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak
předejít chybám?
Třetí díl 10dílného seriálu z cyklu zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků se zabývá
počáteční fází integrace nově příchozích žáků: přináší například informace o prvotní komunikaci se
žákem a jeho rodinou, o roli tzv. školních průvodců a pedagogických asistentů a o zaváděcích
programech. Text se opírá o anglickou Národní strategii podpory začleňování nově příchozích žáků
do školní výuky. [1]

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
V předchozích dvou částech 10dílného seriálu o britské zkušenosti se začleňováním nově příchozích
žáků s angličtinou jako druhým jazykem, Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do
vzdělávání? Průvodce pro 1. stupeň základních škol a Jak pomáhat nově příchozím žákům, se mohli
zájemci o tuto problematiku rámcově seznámit s demograﬁckými podmínkami ve Velké Británii, s
konkrétními postupy začleňování a také s obtížemi, jimž nově příchozí žáci v britských školách čelí.
Třetí část seriálu se zabývá počáteční fází integrace nově příchozích žáků:

Jakým chybám se vyhnout při začleňování žáka
Po absolvování vstupního rozhovoru již má škola dostatek informací na to, aby mohla adekvátně
naplánovat práci s nově příchozím žákem. Kvalitní plán a promyšlené začleňování budou kýženou
oporou pro obě zúčastněné strany – jak pro školu, tak i pro nového žáka.
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Některé školy mají tendenci umisťovat nově příchozí žáky s malou či nulovou zkušeností se školní
docházkou do nižší věkové skupiny, než jaká odpovídá věku dítěte. Příkladem mohou být děti, které
přicestují během školního roku, aniž by kdy předtím nastoupily do nějaké školy. Nejenže tedy neumí
číst a psát, ale nezažily ani výuku jako takovou, natož tu britskou. Školy mají často pocit, že pro tyto
žáky bude výhodnější načerpat zkušenosti nejprve mezi mladšími dětmi. Ač se může zdát takový krok
pochopitelný a třeba i logický, vždy by měly školy brát v potaz i to, jaký dopad může takový krok mít
na prožívání daného žáka. Jedním z nich může být frustrace z nemožnosti komunikovat v
srozumitelném jazyce, navíc ještě v kolektivu mladších dětí, jež se nacházejí v jiném vývojovém
stádiu. To může vést k dominantnímu či dokonce agresivnímu chování nově příchozího žáka anebo
naopak k pasivitě a stranění se kolektivu.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že děti na prvním stupni se v kolektivu svých vrstevníků učí čtení a
psaní poměrně rychle. Výzkumy prokázaly, že pro děti s angličtinou jako druhým jazykem jsou zcela
zásadní kognitivní výzvy odpovídající jejich věku. Konkrétně se jedná o přiměřené výzvy u chápání a
získávání informací a jejich zpracování. Tomu by měl být uzpůsoben i obsah výuky. Už jen z tohoto
důvodu je žádoucí nově příchozího žáka začlenit mezi stejně staré vrstevníky.
Před tím, než žák nastoupí do výuky, by měl třídní učitel promluvit ke třídě a vysvětlit jí, jak může
nově příchozímu žákovi pomoci. Učitel může třídu požádat, aby se zamyslela, co konkrétně může být
podle ní pro nového žáka těžké a složité, a probrat spolu s ní nápady, jak takovému žákovi pomoct.
Učitel také může žákům představit strategii podpory nového žáka, která akcentuje:
důležitost pomoci novému žákovi ze strany spolužáků;
komunikaci se žákem v normální angličtině (nikoliv dětské, "zdrobnělé");
zapojování nového žáka do všech aktivit;
nutnost ukázat novému žákovi, jak plnit zadané úkoly;
nutnost mluvit o každém úkolu během jeho plnění.

Při plánování strategie integrace by měl být nový žák v ideálním případě zapojen (a to co nejčastěji to
je možné) do takové skupiny spolužáků, která je maximálně zvídavá a jejíž členové jsou citliví
k potřebám druhých (tedy se osvědčili při projektové práci, skupinové činnosti, diskuzích aj.). Tato
spolupráce může být prospěšná oboustranně – nový žák představí třídě a škole odlišný jazyk a
kulturu, přinese znalosti z jiné země a umožní nalézt nové přátele. Naučí-li se spolužáci předem pár
slov z mateřského jazyka nově příchozího žáka, pomůže jim to nejen se připravit na nového
spolužáka, ale také mu tím dají najevo, že o něj mají zájem a že je ve třídě i ve škole vítaný.

Jak na počáteční komunikaci s žákem bez znalosti angličtiny
Pokud školy nepromyslí způsob, jakým překonat jazykovou bariéru, může být prvních pár dnů pro obě
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strany (pedagogický sbor i žáka) velmi náročných. Zapojení dvojjazyčných pedagogických pracovníků
a ostatních dětí, které mají se žákem společný mateřský jazyk, nejenže usnadní prvotní komunikaci,
ale též vysílá směrem k nově příchozímu žákovi a jeho rodině jasný signál, že jazyk a kultura nového
žáka jsou oceňovány a přijímány.
V mnoha školách, zejména takových, které navštěvuje jen minimum žáků s angličtinou jako druhým
jazykem, však nemusí pracovat nebo studovat nikdo, kdo zná jazyk nově příchozího žáka. I pro takové
případy existují strategie, jež mohou podpořit základní komunikaci s nově příchozím žákem.
Některé praktické tipy:
Vyrobte (nejlépe společně s žákem) obrázky doplněné jednoduchými frázemi v angličtině (a
pokud možno i v mateřském jazyce žáka), jež vyobrazují, že žák má hlad, žízeň, cítí se smutně,
není mu dobře, potřebuje pero, potřebuje na záchod, je mu dobře atd.
Požádejte rodiče o seznam základních frází v mateřském jazyce žáka, jako jsou pozdravy,
základní potřeby a podobně, včetně toho, jak se mají správně vyslovit.
Poskytněte žákům, kteří umí číst a psát v mateřském jazyce, dvojjazyčné slovníky.
Pořiďte publikace (zajistěte materiály), jež obsahují slova a fráze užitečné pro žáka a školu v
mateřském jazyce žáka.
Vyhledejte další vhodné webové zdroje nebo software a naplánujte jejich využití ve výuce. Ty by
se také mohly stát vynikající příležitostí k učení pro spolužáky.

Tip!
Internetové zdroje a software vhodný pro české školy:
Multikulturní vzdělávací programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ - InBáze, z. s. (inbaze.cz)
Multikulturní vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - InBáze, z. s. (inbaze.cz)
Včelka pro Ukrajinu (vcelka.cz) (software)
APLIKACE Čeština levou zadní – Levou zadní učebnice češtiny jako druhého jazyka
(ceskylevouzadni.cz) (aplikace)
KIKUS Čeština – materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka dětí do 10 let – e-kniha
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Poskytnutí dvojjazyčných materiálů, nahrávek a případně softwaru otvírá novému žákovi cestu do
třídy a výuky a pomáhá překlenout propast mezi mateřským a pro něj novým (anglickým) jazykem.

Průvodci – kamarádi a asistenti pedagoga pro nové žáky
Zapojení kamaráda – průvodce velmi ulehčí novému žákovi první dny ve škole. U menších dětí může
pomoci pověření i dvou kamarádů, zvláště když nemají ještě dostatečně osvojený anglický jazyk,
protože pro ně může být obtížné trávit celý den či celé dny v roli pověřeného průvodce.
Učitel by měl vždy jasně vysvětlit, co role průvodce – kamaráda obnáší: měl by nového žáka
navigovat při pohybu školou, pomoci mu seznámit se s běžným denním režimem ve škole a
dohlédnout na to, aby nový žák nezůstával sám v době oběda či volného času (her apod.).
Učitel pokud možno vybírá takového průvodce – kamaráda, s nímž nový žák sdílí mateřský jazyk – to
může u žáka vzbudit důvěru a zmírnit pocit izolovanosti, zvláště tehdy, je-li pro něj angličtina úplně
nový jazyk. Kamarád, který mluví stejným mateřským jazykem, může také nově příchozímu žákovi
v prvních dnech překládat. Ne všechny děti však simultánní překlad zvládají, náročné to je zejména
pro děti mladšího školního věku. Učitelé by měli ve třídě v každém případě navodit takovou atmosféru
a podmínky, aby nově příchozí žáci mohli bez obav komunikovat i ve svém mateřském jazyce.
Dobrým nápadem může být také pravidelný písemný nebo kreslený (např. komiks) záznam toho, jak
žáci pomáhají nově příchozím, do tzv. „deníku průvodce – kamaráda ze třídy“. Tímto způsobem lze
udržovat zájem daného žáka – průvodce o věc a jeho motivaci být nově příchozímu spolužákovi i
nadále oporou. „Deník průvodce“ také může poskytnout učiteli další užitečné informace o nově
příchozím žákovi viděné jinýma očima.
Učitelé by měli dbát na to, aby se nový žák pohyboval ve stejné skupině jako jeho průvodce –
kamarád a nejlépe ve skupině, kde jsou i další spolužáci hovořící stejným mateřským jazykem. Toto
nastavení může pomoci rozvíjet sebevědomí a sebedůvěru nově příchozího žáka. Na druhou stranu by
samozřejmě veškerá podpora nového žáka neměla padat výlučně na spolužáky mluvící stejným
mateřským jazykem.
Některé školy zavádějí také funkci „kamaráda na hřišti“ nebo „kamaráda pro volný čas“. Jsou to děti,
které byly speciálně vybrány nebo i vytrénovány pro podporu spolužáků, kteří zažívají pocity
osamocenosti, zranitelnosti nebo duševního zmatku. V některých školách takto vyškolené děti
poskytují pomoc všem ostatním dětem, které čelí jakýmkoliv aktuálním problémům či obtížím.

Příklad z praxe 1:
Základní škola na severu Anglie používá program volnočasových průvodců – kamarádů na pomoc
dětem, které se cítí osaměle, zmateně, nebo řeší nějaký problém, s nímž by potřebovaly pomoci.
V tzv. „klíčové fázi 1“ (věk 5–7 let, 1.–2. ročník na základní škole) nosí průvodci – kamarádi
odlišnou barvu svetru, aby je bylo možné na hřišti snadno identiﬁkovat.
Děti, které něco trápí, takto vědí, že se vždy mohou zapojit do hry s průvodcem – kamarádem. To
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snižuje jejich obavy a strach, že by si na hřišti musely hrát samy, nikdo si jich nevšímal apod. Za
tímto průvodcem – kamarádem mohou zajít také v situaci, kdy řeší nějaký problém nebo spor.
V tzv. „klíčové fázi 2“ (věk 7–11 let, 3.–6. ročník na základní škole) nosí průvodci – kamarádi také
odlišnou barvu svetru, takže je lze snadno identiﬁkovat. V této fázi průvodci – kamarádi nabízejí
tzv. „ordinace“, kam mohou zájemci chodit a důvěrně nimi diskutovat o nejrůznějších
problémech. Všichni tito průvodci – kamarádi byli pečlivě vybráni a vyškoleni. Pokud potřebují
radu nebo podporu, vždy jsou jim také k dispozici určení učitelé.

Role pedagogického asistenta
Pro nově příchozí žáky může být velmi užitečná, ba přímo nezbytná pomoc tzv. pedagogického
asistenta (anglicky: „teaching assistant“), který je dítěti k dispozici jak v rámci výuky, tak mimo třídu.
Tento pracovník by měl projít speciálním školením zaměřeným na příchod, adaptaci a začleňování
nového žáka a měl by být prvním, s nímž se žák při nástupu do školy potká. Měl by být též přítomen
při vstupním pohovoru s rodiči.
Pedagogický asistent pak může s dítětem strávit nějaký čas, blíže ho poznat, ukázat mu třídu, školu a
i veškeré další, pro ně neznámé prostředí. Asistent může nového žáka doprovázet během prvních
školních dnů, podporovat jej ve třídě a pomáhat mu, aby se žák v novém prostředí cítil bezpečně. Měl
by mu být k dispozici zvláště v době přestávek či oběda, kdy se dítě může cítit osamoceně.
Pedagogický asistent je také zodpovědný za sdílení informací s třídním učitelem a vedením školy.
Jakmile si žák více zvykne na školní kolektiv a získá nové přátele, může asistent postupně míru své
podpory omezovat. Takovéto schéma sice vyžaduje jistou míru personální ﬂexibility ze strany školy,
ale vynaložené úsilí se jí vždy vrátí v podobě snazšího začlenění žáka do jejích struktur.

Příklad z praxe 2:
Tento příklad je z velké základní školy, která zřídila tým specialistů na angličtinu jako druhý jazyk.
Tým se skládá z manažera učitelského sboru, manažera podpůrného týmu a pedagogického
asistenta z každého ročníku. Celý tým prošel školením zaměřeným na nově příchozí žáky a jejich
potřeby. Kdykoliv přijde nový žák, určený pedagogický asistent z dané ročníkové skupiny bude
první osobou, která se s žákem setká. První školní odpoledne bude s nově příchozím žákem trávit
čas (škola má zásadu, že nové děti začínají vždy odpoledne prvního dne), bude si s ním hrát a
povídat si s ním ve speciálně zřízené místnosti pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. Místnost
je zařízena tak, aby poskytovala útočiště nově příchozím žákům, kdykoliv prožívají úzkost nebo
zmatek. Určený pedagogický asistent bude žáka během několika příštích týdnů stínovat a bude
mu k dispozici pro případ, kdy by žák prožíval negativní emoce (stres, osamění apod.).
Pedagogický asistent bude žákovi poskytovat podporu i ve školní třídě. Asistent je také k
dispozici, aby zodpověděl jakékoli dotazy nebo aby rozptýlil obavy rodičů.
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Vytváření přívětivého prostředí
Jednou z nejefektivnějších cest, jak dát nově příchozím žákům a jejich rodinám najevo, že jsou vítáni a
respektováni, je začlenění jejich rodného jazyka a kultury do prostředí školy. Nové prostředí pak již
pro ně nebude takovou neznámou, navíc to v nich může podpořit pocit sounáležitosti. Vysílá to
zprávu, že jsou jazyk a kultura dítěte školou oceňovány.
Některé příklady, jak reﬂektovat jazyk a kulturu nově příchozího žáka ve škole:
Popisky kanceláří, toalet atd. v anglickém i v mateřském jazyce dítěte.
Obrázky s pozitivní tematikou (obrazy lidí, míst nebo věcí) ze země původu dítěte.
Obrázky ve třídě se stejnou větou napsanou různými jazyky, jimiž mluví děti ve třídě.
Dvojjazyčné knihy, kazety, CD v mateřském jazyce dítěte.
Oblečení, kuchyňské náčiní atd. z domovské země dítěte v domácím koutku / šatně / kuchyňce
apod.
Nově příchozí žáci používají svůj mateřský jazyk k učení ve třídě.
Příběhy, básně, dramata atp. z původní kultury žáka zahrnuté do předmětů jako literatura,
hudební výchova apod.
Připomínání a oslava kulturních a náboženských svátků rodné země dítěte.

Zaváděcí programy pro nové žáky
Je nepravděpodobné, že by nově příchozí děti měly potřebu se učit mimo třídu. Výuka ve třídě
poskytuje i těm žákům, kteří s angličtinou úplně začínají, možnost osvojit si slovní zásobu, kterou
nejvíce potřebují a která jim umožňuje přístup k učebním osnovám. Jazyk, který děti bez předchozí
znalosti angličtiny nejvíc potřebují, je právě ten, který se užívá ve školní třídě.
Pro ty žáky, kteří školní docházku do této doby absolvovali jen v omezené míře či dokonce vůbec, se
doporučuje velmi krátký, časově omezený úvodní zaváděcí program pro malé skupiny. Zaváděcí
programy přinášejí nejlepší výsledky, jsou-li propojeny s hlavním vzdělávacím proudem (tzn. s
Národním vzdělávacím programem). Úvodní zaváděcí program pro nově příchozí žáky může být proto
součástí běžné skupinové i individuální práce v rámci běžné výuky.
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Terminologie použitá v tomto textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“).

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků
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Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat. cit. 12. 10.
2021]
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40. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
Čtvrtá část 10dílného seriálu z cyklu zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků se
zaměřuje primárně na metody hodnocení nově příchozích žáků s angličtinou jako druhým jazykem a
na 5 klíčových fází Národního kurikula v Anglii a Walesu.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
V předchozích třech částech 10dílného seriálu o britské zkušenosti se začleňováním nově příchozích
žáků s angličtinou jako druhým jazykem (Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do
vzdělávání? Průvodce pro 1. stupeň základních škol, Jak pomáhat nově příchozím žákům a
Začleňování nově příchozích žáků) se mohli zájemci o tuto problematiku rámcově seznámit s
demograﬁckými podmínkami ve Velké Británii, s konkrétními postupy začleňování, s obtížemi, jimž
nově příchozí žáci v britských školách čelí, a s radami, jak navázat prvotní komunikaci se žákem a
jeho rodinou. Čtvrtá část se zaměřuje především na úvodní hodnocení žáků a členění britského
školství do fází. Text se opírá o anglickou Národní strategii podpory začleňování nově příchozích žáků
do školní výuky. [1]

Úvodní hodnocení nově příchozího žáka je nezbytným
krokem
Všechny děti mají právo na přístup k Národnímu vzdělávacímu programu a nejinak je tomu u nově
příchozích dětí, včetně těch, které s angličtinou začínají. Stejně jako s ostatními dětmi je i s nově
příchozími žáky třeba pracovat tak, aby to odpovídalo jednak charakteru vzdělávacího programu,
jednak se jednalo o úkoly přiměřeně rozvíjející kognitivní kapacitu žáků (vnímání, získávání a osvojení
si informací…). Abychom vše toto splnili, je nezbytné na počátku provést úvodní hodnocení. To
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učitelskému sboru poskytne potřebné informace, jaký typ podpory zvolit, aby byl nový žák řádně
zapojen do Národního vzdělávacího programu.
Účelem úvodního posouzení není jen zjistit úroveň žákovy angličtiny, ale též dalších úrovní možného
úspěchu žáka v rámci celého vzdělávacího programu. Učitelé budou potřebovat shromáždit informace
o sociálním, kulturním a lingvistickém základu dítěte, aby získaná data mohli zasadit do nutného
kontextu.
„V případě dětí s angličtinou jako druhým jazykem je rozdíl mezi sumativním a diagnostickým
hodnocením obzvláště důležitý. Je potřeba vyvážit pozitivní ohodnocení toho, čemu dítě aktuálně
rozumí a jak komunikuje navzdory své omezené znalosti angličtiny, a identiﬁkaci rysů rozvíjející se
angličtiny dětí, jimž nejvíce prospěje další péče a rozvoj.“ [2]
Pro prohlubování znalostí angličtiny je klíčové určit, jak jsou děti schopné jazyk využívat. Nároky,
které klade na jazyk sociální prostředí, jsou mnohem menší než v případě akademického prostředí
třídy. Nároky mluveného a slyšeného jazyka se také zásadně liší od nároků kladených na čtení a
psaní.
Úvodní hodnocení:
Zjistí studijní úroveň (výkon) nově příchozího žáka.
Ověří jeho úroveň (znalost) angličtiny.
Poskytne rámec pro sledování pokroku v angličtině.
Poskytne informace, jež pedagogům umožní sestavit odpovídající učební plán pro nově
příchozího žáka.
Poskytne informace, jež školám umožní určit, jaký konkrétní typ podpory bude nově příchozí žák
potřebovat s cílem umožnit mu přístup k učebním osnovám a rozvíjet jeho znalost anglického
jazyka.

Metody hodnocení
Každé hodnocení nově příchozího žáka by mělo probíhat citlivým způsobem, ohleduplně, aniž by
docházelo k jakémukoliv nežádoucímu tlaku. Mělo by probíhat ve známém prostředí školy, provádět
by je měla známá osoba a mělo by využívat pestrou škálu metod pro shromáždění dostatečného
množství poznatků jako:
Neformální hodnocení – rozhovor s dítětem o tom, co dělalo o víkendu, nebo o obrázku, který
namalovalo, čtení knihy spolu s dítětem, návrh, zda by dítě něco bez dopomoci nenapsalo.
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Pozorování dítěte v různých situacích (ve třídě, na hřišti a pokud to je možné i doma) – tato
pozorování poskytnou cenné informace o používání jazyka u dítěte a také o jeho schopnosti
komunikovat v angličtině ve formálních i neformálních situacích. Pozorování také poskytne
informace o tom, jaký druh žáka dítě je.
Záznamy z předchozí školy – pokud jsou k dispozici, měly by obsahovat i informace o
pokroku a prospěchu dítěte v předchozí škole.
Diskuze s rodiči – mohou poskytnout informace o tom, jak se oni sami dívali na prospěch
svého dítěte, jaký druh učiva se uplatňoval v předchozí škole a jak neformální nebo formální
byla struktura školy.
Diskuze s novými žáky – lze se jich zeptat, jak se dívají na svou předchozí školní docházku,
jak se jim líbilo v předchozí škole, co jim šlo a co ne, co vidí jako své silné a slabé stránky ve
škole, zda vidí své vlastní úspěchy v tomto systému.
Diskuze se školním podpůrným personálem a ostatními učiteli – podpůrní pracovníci
(např. výchovní poradci, zdravotní sestry, sociální pracovníci, asistenti speciálního vzdělávání),
kteří často zpočátku s novými žáky pracují velmi úzce (zvláště s těmi, pro něž je angličtina
novým jazykem), mohou nabídnout vhled do učebního stylu dítěte, úrovně angličtiny a přístupu
ke vzdělávání.
Zjišťování znalostí a porozumění matematice a dalším přírodním vědám v mateřském
(prvním) jazyce dítěte – je důležité, aby ti, kteří taková zjišťování provádějí, byli náležitě
proškoleni a jasně chápali povahu pojmového a jazykového rozvoje u žáků.

Tip:
Zahrneme-li do hodnocení i mateřský jazyk dítěte (se zaměřením na gramotnost a početní
dovednosti), získáme celistvější proﬁl nového žáka. Můžeme při něm zjistit, jak dobře je dítě s
ohledem na svůj věk rozvinuté v mateřském jazyce. Rozvoj mateřského jazyka není důležitý jen
sám o sobě, nýbrž má i přímý dopad na schopnost osvojování si angličtiny. Funguje totiž jako
jakési podpůrné lešení, s jehož pomocí jsou budovány dovednosti a ovládání anglického jazyka.

5 klíčových fází v britském školství
Národní kurikulum v Anglii a Walesu se skládá z jednotlivých ročníků, které souhrnně tvoří pět
klíčových fází. V rámci těchto klíčových fází žáci skládají standardizované zkoušky na základě
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školního roku a úrovně, kde se aktuálně nacházejí. Zkoušky jsou speciálně navrženy pro každou
klíčovou fázi, aby změřily, jak si žák vede a jak se učí v konkrétních oblastech studia, které byly
stanoveny v národních osnovách (Národní vzdělávací program). Učitelé jsou si vědomi cílů národních
učebních osnov a ve svých třídách vyučují taková témata, která dětem pomáhají projít každou
klíčovou fází. [3]

Jaké jsou klíčové fáze a jejich věkové skupiny?
Vzdělávání na základní škole začíná ve Spojeném království ve věku 5 let a pokračuje až do věku 11
let a zahrnuje jednak Fázi základů raného věku, jednak Klíčové fáze 1 a 2 v rámci vzdělávacího
systému Spojeného království. Některé základní školy jsou také rozděleny na věkově nižší a vyšší
úroveň. Obvykle se jedná o samostatné školy na stejném místě. Nižší věkové rozmezí (Klíčová fáze 1)
je od 5 do 7 let. Vyšší věkové rozmezí (Klíčová fáze 2) je od 7 do 11 let. [4]
Děti nastupují do těchto následujících 5 fází v závislosti na jejich datu narození během školního roku:
Fáze základů raného věku (anglicky: Early Years Foundation Stage – EYFS) – věk 3–5 let
(úvodní stupně základní školy – ekvivalentem je v ČR předškolní vzdělávání v mateřské škole – a
tzv. 1 přijímací rok před nástupem do 1. ročníku)
Klíčová fáze 1 – věk 5–7 let (1.–2. ročník na základní škole)
Klíčová fáze 2 – věk 7–11 let (3.–6. ročník na základní škole)
Klíčová fáze 3 – věk 11–14 let (7.–9. ročník na střední škole)
Klíčová fáze 4 – věk 14–16 let (10.–11. ročník na střední škole)

Co je Fáze základů raného věku
V této fázi si děti zvykají na školu dříve, než v 1. ročníku základní školy začne běžná školní výuka. Děti
se většinou učí prostřednictvím her. Tato fáze zahrnuje i přijímací ročník na základní škole a děti v
této klíčové fázi jsou ve věkové kategorii od 3 do 5 let.
V rámci fáze Základů raného věku se u dětí zaměřují pedagogové na sedm výukových oblastí:
Komunikace a jazyk,
Fyzický rozvoj,
Osobní, sociální a emoční rozvoj,
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Gramotnost,
Matematika,
Porozumění okolnímu světu
Expresivní umění a design.
Děti v této fázi jsou hodnoceny na každodenní bázi, spíše než prostřednictvím formálního
(sumativního) hodnocení. [3]

Hodnocení má dvě podoby:
1. Průběžné hodnocení – učitelé je provádějí denně, aby následně posoudili, co se dítě naučilo,
nebo co již zvládne dělat. Cílem je dítěti průběžně pomáhat posouvat se dál v procesu učení.
Jedná se vlastně o určitou formu formativního hodnocení. Jeho součástí je také předávání
informací všem aktérům o dalších krocích, které jsou plánovány s dítětem a rodičem.
2. Druhý typ lze nazvat „souhrnné“ či sumativní hodnocení. Probíhá celkem dvakrát. Za prvé,
když je dítěti mezi 24 a 36 měsíci – výsledky tohoto hodnocení se zaznamenají a rodiče a učitelé
získané informace použijí k identiﬁkaci silných stránek dítěte a jeho vzdělávacích potřeb.
Druhé hodnocení se koná na konci úvodních stupňů základní školy, když jsou děti v posledním
přijímacím ročníku. To „shrnuje“ všechny různé informace z průběžných hodnocení, která byla o dítěti
provedena. [5]
Takzvaný Proﬁl Fáze základů raného věku (anglicky: Early years foundation stage proﬁle – EYFSP)
je pak souhrnem dosažených výsledků dítěte na konci přijímacího ročníku. Proﬁl je vypracován pro
každé dítě v posledním období jeho školního roku a má tři hlavní cíle:
informovat o vývoji dítěte,
usnadnit dítěti přechod do 1. ročníku,
pomoci učiteli 1. ročníku naplánovat odpovídající učební plán pro dítě.
Proﬁl není test, dítě proto nemůže „projít“, ani „propadnout“. Proﬁl měří výsledky dítěte v oblastech
učení známých jako rané vzdělávací cíle. V každé z těchto oblastí raných vzdělávacích cílů se
stanoví, co má být průměrné dítě schopno zvládnout ve věku pěti let. Rané vzdělávací cíle jsou
uvedeny níže s konkrétními příklady některých dovedností a rozvoje:

217

1. Komunikace a jazyk

Naslouchání, pozornost a porozumění (sledování pokynů, odpovídání na otázky)
Mluvení (sdílení nápadů a vysvětlení, proč se věci mohou stát, vyjadřování pocitů pomocí celých
vět, včetně použití minulých, přítomných a budoucích časů)

2. Fyzický rozvoj

Hrubé motorické dovednosti (dítě vykazuje dobrou kontrolu a koordinaci při pohybu, jako je
lezení)
Jemné motorické dovednosti (správné držení tužky při přípravě na ruční psaní a používání
dalších nástrojů, jako jsou nůžky)

3. Osobní, sociální a emoční rozvoj

Seberegulace (prokázání porozumění vlastním pocitům a pocitům ostatních lidí)
Řízení sebe sama (ukázat samostatnost, umět vysvětlit důvod pravidel a zvládat základní
hygienické a osobní potřeby)
Budování vztahů (kooperativní hraní s ostatními dětmi a vědomí potřeb ostatních)

4. Gramotnost

Porozumění (například schopnost převyprávět příběh vlastními slovy)
Čtení slov (schopnost vyslovit zvuk pro každé písmeno v abecedě a alespoň 10 digrafů – jedná
se o dvě hlásky, které tvoří zvuk – může se jednat o souhlásky i samohlásky)
Psaní (schopnost napsat rozpoznatelná písmena a jednoduché věty)

5. Matematika

218

Číslo (například znalost číselných vazeb do čísla 5 – číselné vazby jsou také často označovány
jako „číselné páry“; jedná se jednoduše o dvojice čísel, které tvoří dané číslo)
Numerické řady podle pravidla (schopnost počítat do 20 a dále; schopnost rozpoznávat vzorce v
číslech do 10 – jedná se například o schopnost doplnit posloupnost čísel/řadu, která pokračuje
podle určitého pravidla)

6. Porozumění okolnímu světu

Minulost a přítomnost (pochopení rozdílů mezi událostmi v minulosti a současnosti a schopnost
popsat různé role lidí ve společnosti)
Lidé, kultura a komunity (uvědomění si některých podobností a rozdílů mezi různými
prostředími a komunitami v této zemi a v jiných zemích)
Svět přírody (zkoumání přírodního světa kolem nás a změn, které v něm pozorujeme)

7. Expresivní umění a design

Tvoření s materiály (experimentování s barvou, designem, texturou, formou a funkcí s použitím
různých materiálů)
Imaginativnost a expresivnost (zkoumání příběhů a vyprávění v různých médiích, včetně hudby
a tance) [6]

Proces hodnocení výsledků dítěte podle tohoto proﬁlu je velmi nenápadný. Je založen hlavně na
znalostech učitele o dítěti a pozorováních toho, co umí/zvládá. V proﬁlu dítěte je pro každý ze 7
raných cílů uvedeno jedno z následujících hodnocení:
Na „očekávané“ úrovni vývoje
Na „vznikající“ úrovni vývoje (jinými slovy, dítě ještě úplně nedosáhlo danou úroveň vývoje)
Učitelé dostávají v rámci hodnocení jasné pokyny, jak posoudit, na jaké úrovni vývoje každé dítě je.
Aby dítě dosáhlo kýžené úrovně pro rané vzdělávací cíle, učitel si musí být jistý, že dítě splňuje
požadavky pro každou část tohoto cíle, i když v některých může být lepší než v jiných (například dítě
může být schopno přičíst a odečíst dvě jednociferná čísla, ale být lepší ve sčítání než odčítání).
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Jedním z hlavních účelů proﬁlu je informovat učitele 1. ročníku základní školy o pokroku dítěte a o
tom, jak se o ně může postarat v nadcházejícím roce. Pokud dítě není na očekávané úrovni vývoje,
učitelé z přijímajícího a 1. ročníku budou následně spolupracovat na tom, jak dítěti co nejvíce usnadnit
přechod do Klíčové fáze 1 a jak jej v následujícím školním roce podpořit. [6]

Nově příchozí děti s malou či nulovou zkušeností se školou
Jak hodnotit nově příchozí děti, které mají malou či nulovou zkušenost se školou? Při hodnocení dětí v
raném stádiu vývoje je třeba se řídit postupy, které k takovému věku náleží. Hodnocení by proto mělo
obsahovat prvky hry, během níž dítě bude moct okusit aktivity řízené jak dospělým, tak dítětem
samotným.
Tam, kde je k dispozici dvojjazyčná podpora, by mělo být zaručeno, aby zapojené osoby byly
obeznámeny s principy raného stádia vývoje a rozvoje dítěte. Tlumočníci mohou také spolupracovat s
experty nebo s rodiči a dávat pozor, aby dítě nebylo přetěžováno. Malé děti by měly hodnoticím
procesem procházet v běžném kontextu a prostředí, jejich vytržení z něj má jen zřídkakdy žádoucí
efekt.
Úvodní hodnocení, jak u dětí v raném stádiu vývoje, tak na prvním stupni základní školy, by nemělo
být izolovanou událostí, nýbrž celkovým obrázkem, který se skládá v průběhu času. Nemělo by nikdy
být pojato jako „jednorázový test“. To by bylo v rozporu s přístupem, jehož by se měli všichni
pedagogové a praktici u této věkové skupiny držet.
Proﬁly žáků s angličtinou jako druhým jazykem bývají v oblastech poslechu, mluvení, čtení a psaní v
angličtině variabilnější než v případě jednojazyčných dětí. Některé děti mohou být pokročilejší v
gramotnosti než v poslechu a mluvení. Jiné právě naopak – mohou být pokročilé v mluvení a poslechu,
avšak pozadu v čtení a mluvení.
Zejména menší děti mohou procházet tzv. tichou fází, v níž budou po nějaký čas pouze poslouchat,
aniž by byly připravené aktivně mluvit anglicky. Tato fáze je velmi důležitým obdobím, a neměla by
být posuzována negativně jako nedostatek schopností u dítěte. K dětem v této fázi by se mělo
přistupovat trpělivě s očekáváním, že budou reagovat postupně.
Školy též musí být velmi opatrné při interpretaci výsledků standardizovaných vyšetření. Některé z
těchto testů mohou vykazovat kulturní zkreslení, jak v obsahu, tak ve způsobu administrace. A
protože tato vyšetření byla standardizována podle jednojazyčné normy, školy by vždy měly důkladně
zvážit veškeré výsledky, které z nich plynou. U mnoha z těchto testů v anglickém jazyce je chybovost
dětí s angličtinou jako druhým jazykem mnohem větší než v případě jednojazyčných dětí.

Společný jazyk
Všechny děti jsou na základních školách posuzovány s ohledem na Národní vzdělávací program a jeho
úrovně. Britský národní kvaliﬁkační rámec je doplněn o úrovně odpovídající znalosti angličtiny jako
druhého jazyka (která je logicky pod úrovní rozvoje anglického jazyka v rámci národních učebních
osnov). Využití této škály pomáhá školám fakticky vytvořit společný jazyk pro všechny žáky školy.
Také pomáhá budovat kapacity, jak sledovat vývoj znalostí žáka a zvládání národních učebních osnov
od samého počátku příchodu do školy. Tato (stejně jako jiné škály) však není povinná, má formu
doporučení. Tyto škály však nebývají vhodné pro zjišťování úrovně znalostí u dětí v raném věku (v
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rámci fáze Základů raného věku).

Sběr informací ze zázemí dítěte
Žádné zjišťování u nově příchozích žáků nemůže být kompletní bez zohlednění jejich sociálního,
kulturního i školního/studijního zázemí. Jedním z prvních úkolů úvodního hodnocení je sběr maxima
možných informací o nově příchozím dítěti. Tyto informace jsou klíčové pro dokreslení úplného obrazu
dítěte a pedagogům umožňují zasazovat všechny získané informace do kontextu.
Mnoho klíčových informací o zázemí dítěte lze získat už při úvodním rozhovoru s rodiči. Lze je též
získat přímo od dítěte, zejména v Klíčové fázi 2 (více informací viz výše v textu). U mladších nově
příchozích dětí mohou učitelé zvážit návštěvu domova (pokud je to ve škole obvyklá praxe pro nově
příchozí), kde mohou dítě vidět v kontextu jejich rodiny a vlastního prostředí. To umožní učitelům
shromažďovat informace prostřednictvím diskuse s rodiči a také vidět, jak rodiče podporují dítě v
domácnosti.
V případě, že rodiče nehovoří anglicky, samozřejmě pomůže tlumočník. Při této příležitosti může
pomoci i album fotograﬁí školy, na nichž si je možné prohlédnout její nastavení a vybavení bez ohledu
na to, že rodiče nemluví anglicky.
V případě velmi malých dětí mohou být očekávání pedagogů ohledně jejich chování a pokroku v
určitých oblastech zatížena odlišnými kulturními zvyklostmi. Například v některých kulturách nejsou
menší děti povzbuzovány k mluvení: očekává se od nich, že budou primárně poslouchat a přejímat od
dospělých kolem a že mluvení přijde později. Jejich úroveň ústního projevu může být proto méně
pokročilá než v kulturách, kde děti k mluvenému projevu naopak povzbuzovány jsou. Některé děti
zase nemusely mít doposud přístup ke knihám, bez ohledu na příčinu. Je proto možné, že takové děti
ani nebudou vědět, jak s knihou zacházet.
Je proto důležité využít úvodního hodnocení jako příležitosti zjistit co nejvíce o předchozím vzdělávání
a domácích podmínkách daného dítěte. Samotné dotazování by mělo být zjišťující, ale vždy
maximálně citlivé a šetrné k dítěti.
Některé užitečné otázky, které by pedagogové měli dětem položit:
Chodil/a jsi doma do školy? Kolik let?
Jak vypadal tvůj školní den?
Co (si) čtete doma s rodiči? Čtete si v mateřském jazyce, v angličtině nebo v obou jazycích?
Čtete knihy pro děti, pro dospělé nebo oboje?
Jaké byly tvé oblíbené předměty ve škole? Proč?
Jaké předměty jsi měl nejméně rád? Proč?
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Co tě ve škole nejvíc bavilo? Proč?
Jak dlouho se učíš anglicky? Učil/a ses anglicky doma nebo ve škole?
S kým ses kamarádil/a v předchozí škole?
Co rád/a děláš mimo školu, ve volném čase?
Máš stále nějaké členy rodiny v zemi původu (doma)?
Líbí se ti tvoje nová škola?

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„Pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“). Mateřský jazyk těchto žáků bývá označován jako „první jazyk“ (v angličtině:
„ﬁrst language“).

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
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7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat.cit.
8.6.2022] [dat. cit. 8. 6. 2022]
[2] © QUALIFICATIONS AND CURRICULUM AUTHORITY. (2000). A language in common: assessing
English as an additional language. [online]. Dostupné z:
https://dera.ioe.ac.uk/4440/1/3359_language_in_common.pdf [dat. cit. 8. 6. 2022]
[3] KEY STAGES. (nedatováno). [online]. Dostupné z: What are the Key Stages? - Twinkl Teaching Wiki
[dat. cit. 8. 6. 2022]
[4] AN INTRODUCTION TO THE BRITISH EDUCATION SYSTEM. [online]. Dostupné z:
https://www.brightworldguardianships.com/en/guardianship/british-education-system/ [dat. cit. 8. 6.
2022]
[5] OBSERVATION, ASSESSMENT AND PLANNING. (2022). [online]. Dostupné z:
https://www.earlyyearsmatters.co.uk/eyfs/a-unique-child/planning/ [dat. cit. 8. 6. 2022]
[6] WHAT IS THE EARLY YEARS FOUNDATION STAGE PROFILE? (2022). [online]. Dostupné z:
https://www.theschoolrun.com/what-early-years-foundation-stage-proﬁle [dat. cit. 8. 6. 2022]

223

41. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a
pak jim postupně podporu odebírat? Model dočasné
intenzivní podpory 1
Co znamená vzdělávací model dočasné intenzivní podpory a jak je v zahraniční školní praxi využíván?
Nově příchozímu žákovi s OMJ poskytuje učitel nejprve výraznou podporu – jedná se o proces tzv.
„intenzivního podpůrného lešení“. Tato podpora je postupně odstraňována. Takový proces krok za
krokem dodává žákům důvěru a schopnost při osvojování si nových znalostí a dovedností.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
V předchozích čtyřech částech 10dílného seriálu o britské zkušenosti se začleňováním nově příchozích
žáků s angličtinou jako druhým jazykem (odkazy na jednotlivé texty najdete pod článkem) se mohli
zájemci o tuto problematiku rámcově seznámit s demograﬁckými podmínkami ve Velké Británii, s
konkrétními postupy, kterým při začleňování nových žáků v britských školách čelí a také s úvodním
hodnocením žáků.
V tomto textu získáte informace o vzdělávacím modelu dočasné intenzivní podpory a seznámíte
se s vybranými tipy pro výuku druhého jazyka u nově příchozích žáků. Konkrétní doporučení
jsou přenositelná i do českého školního prostředí pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem.
Text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do
školní výuky. [1]
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Co je vzdělávací model dočasné intenzivní podpory?
Co znamená tento vzdělávací model a jak je ve školní praxi využíván? Nově příchozím žákům s
angličtinou jako druhým jazykem poskytuje učitel tento druh speciﬁcké podpory zejména tehdy, když
se učí, osvojují si a rozvíjejí nové dovednosti. Klade se přitom důraz na předchozí znalosti žáků, čímž
je mj. také vytvářeno „podpůrné lešení“ pro žáky jako základ pro nové učení.
Tato podpora je pak postupně odstraňována. Postupné snižování úrovně podpory je to, co tvoří proces
tohoto „podpůrného lešení“. Takový proces dodává žákům postupně důvěru a posiluje jejich učební
kompetence během osvojování si nových znalostí a dovedností ve výuce.
Samotné slovo „lešení“ je termínem ze stavebnictví a označuje dočasnou platformu, na které mohou
stavitelé stát, když staví nové stěny a podlahy.
Pojem „lešení“ (tzv. dočasná intenzivní podpora) je svázán s prací sovětského psychologa Lva
Vygotského. Vygotskij zavedl pojem „zóna nejbližšího vývoje“, který je založen na aktuální vývojové
úrovni žáka a jeho potenciální vývojové úrovni. Aby pomohl žákovi osvojit si nový úkol nebo koncept,
učitel se zaměřuje na zónu nejbližšího vývoje žáka a poskytuje podporu, která se nakonec zužuje, jak
se žák stává samostatnější a rozvíjejí se jeho znalosti a dovednosti.

Další informace
Zóna aktuálního vývoje
„Souvisí s Vygotského teorií ,dvou zón‘ ve vývoji dítěte, která řeší vztah vývoje člověka (dítěte) a
učení (vzdělávání). ,Zóna aktuálního vývoje‘ označuje aktuální dosaženou úroveň vývoje
psychických funkcí a procesů u dítěte, která umožňuje řešit problém a vykonávat činnosti zcela
samostatně bez jakékoliv vnější pomoci (dospělého – učitele, rodiče); je to to, co dítě zná, umí,
zvládá samostatně – pojmy i procesy.“ [2]
Zóna nejbližšího vývoje
„Vzdálenost mezi dvěma úrovněmi: úrovní současného vývoje (schopnost žáka řešit problém
samostatně) a úrovní, která představuje schopnost žáka řešit problémy s pomocí někoho jiného
(učitele, rodiče). Představuje potenciální úroveň (stav procesů, které ,dozrávají‘). Předpokládaná,
očekávaná úroveň vědomostí, dovedností, zvládnutých metod, dozrávající funkce; dítě, žák,
člověk je s to ji zvládnout za pomoci svého prostředí, za pomoci vstupu, intervence, pomoci v
učení, není ale s to ji zpracovat samostatně. S pomocí ji zvládne postupně i samostatně. Tím
(především řízené) učení pomáhá vývoji, táhne vývoj, urychluje vývoj. Zóna nejbližšího vývoje má
bezprostřednější význam pro dynamiku intelektuálního vývoje než aktuální úroveň jejich vývoje.
V dětském věku je dobré jen takové učení a vyučování, které předbíhá vývoj, vede
vývoj za sebou.“ [2]
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Jak probíhá výuka podle modelu dočasné intenzivní podpory?
Aby mohl učitel prezentovat novou učební látku, která má být dále rozvíjena pomocí modelu „lešení“,
musí nejprve posoudit, co žáci již vědí a znají. Poté učitel zvažuje cíle učení a obsah učiva. Nakonec
může sestavit plán, jak posunout žáky od současných znalostí ke zvládnutí učebních cílů.
Model instruktážního „lešení“ je také někdy popisován jako model ve třech krocích:
1. Já dělám.
2. My děláme.
3. Vy děláte.

Jinými slovy, učitel ukazuje (pomocí konkrétních příkladů), jak se něco dělá, pak třída cvičí společně, a
nakonec žáci pracují samostatně.

Příklad:
V rámci tohoto výukového modelu „lešení“ může učitel sdílet nové informace nebo předvádět, jak
vyřešit určitý problém. Učitel následně postupně ustupuje do pozadí a nechává žáky pracovat
buď samostatně anebo ve skupině.

Přehled vybraných tipů využitelných zejména pro počáteční výuku druhého jazyka u žáků s
OMJ (v rámci modelu dočasné intenzivní podpory). Některé tipy lze využít i pro výuku
v dalších předmětech:
„Jazyková podpora se nejlépe poskytuje v rámci hlavní pracovní činnosti ve třídě, protože čas
strávený na výuce druhého jazyka mimo běžné předměty může vést k žákovu zaostávání
v učebních osnovách.“ [3]

Nově příchozí žáci s angličtinou jako druhým jazykem, i ti, kteří přišli z jinak pojatého vzdělávacího
systému, by měli být začleňováni do různorodých skupin, co se týče jejich schopností. Jen tak budou
vystaveni odpovídajícím kognitivním podnětům a budou konfrontováni se správnými druhy a
úrovněmi druhého jazyka. Zadávané úkoly by měly být splnitelné a zároveň dostatečně kognitivně
náročné.

226

Učitelé musí nejprve identiﬁkovat potřeby žáků, co se týče výuky druhého jazyka, a následně zvolit
takovou úroveň jazyka, aby se noví žáci u konkrétních výukových aktivit mohli ihned zapojit. Je
potřeba posoudit, do jaké míry lze používat během výuky slovesné časy, jazykové struktury
(uspořádání slov ve větách, porozumění textu na úrovni vět), jak širokou slovní zásobu aj. Cílem je
vytvořit „podpůrné lešení“, které umožní žákům lépe rozumět obsahu výuky.
Pro nové žáky je nutné naplánovat konkrétní příležitosti, aby mohli tento druhý jazyk aktivně
používat. Úkolem učitele je tedy vytvářet podmínky a záchytné body jak pro porozumění novému
jazyku, tak pro aktivní užití jazyka.
Učitelé by měli zvážit, zda a jak do výuky zahrnout následující přístupy. Měli by se pokusit:
1. Zmapovat a průběžně preventivně monitorovat (a na základě toho uzpůsobovat
výuku), jaké jazykové jevy činí žákovi potíže – například jazykové struktury (uspořádání
slov ve větách, porozumění textu na úrovni vět), časy (pozn.: v češtině se může jednat
například o pády...).

2. Poskytovat modely jazyka, které bude žák používat, a to jak ústní, tak písemné – buď
učitelem, nebo ostatními spolužáky.
„Model je příkladem cílového jazyka, který učitel ukazuje žákům, aby jim pomohl všímat si jazykových
vzorců nebo je povzbudil k napodobování. Může to být věta, model intonačního vzoru nebo celý text,
jako je příklad žánru psaní. (…) ukazují studentům správnou formu a poskytují příklad použití v
kontextu.“ [4]
3. Identiﬁkovat slovní zásobu, která by mohla vytvářet překážky v porozumění, a
explicitně ji učit.

4. Podporovat využívání dvojjazyčného slovníku u žáka, který je gramotný v prvním
(mateřském) jazyce, a podporovat ho, aby si vytvořil svůj vlastní dvojjazyčný slovník.

5. Sdílet důležitou slovní zásobu: Slovní zásoba je jednou z klíčových složek jazyka pro žáky
s angličtinou jako druhým jazykem a bude výchozím bodem pro mnoho žáků, kteří s angličtinou
teprve začínají. Osvojení nové slovní zásoby je proces, který vyžaduje čas a mnohá opakování.
Aby učitelé zvládli žáky naučit novou slovní zásobu, potřebují:
Tuto slovní zásobu modelovat v kontextu;
podněcovat ke slovní zásobě a vyvolávat ji;
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upozorňovat na ni a používat ji v jiných souvislostech;
zobrazit ji;
vytvářet žákům smysluplné příležitosti k jejímu procvičování/využívání.

Jednou z oblastí, kde mohou žáci potřebovat další podporu formou sdílení důležité slovní zásoby, je
čtení. Než žáci přistoupí k obzvláště složitému textu, může s nimi učitel probrat konkrétní slovíčka
nebo fráze, které pro ně mohou být obtížné.
Běžnou praxí ve výuce slovní zásoby je přiřazovat nová slova do úrovní:
1. Slova první úrovně jsou základní slova, která většina žáků přebírá v každodenním životě. Tato
slova obvykle nemusí být součástí výuky.
2. Slova druhé úrovně se objevují napříč tématy, ale pravděpodobně se nepoužívají denně. Znalost
těchto slov, jako je náhoda nebo interpretace, může žákům přispět k porozumění textům a
podnětům k otázkám. Zde pedagog může s úspěchem využít vzdělávací model „lešení“. [2]
3. Slova třetí úrovně jsou doménově speciﬁcká; to znamená, že se obvykle vyučují ve speciﬁcké
oblasti předmětu a jsou často deﬁnována v textu, například slova jako šíje nebo parabola.

Pokud je to možné, učitelé by také měli žákům umožnit propojovat tuto slovní zásobu s podobnou
slovní zásobou v jejich mateřském jazyce:

Příklad z praxe:
Jedná se o základní školu, která aktivně podporuje používání mateřského jazyka žáků ve školních
třídách a v okolí školy. Uvědomuje si, že to žákům s angličtinou jako druhým jazykem umožní
přenést dovednosti a znalosti ze svého prvního (mateřského) jazyka do angličtiny. To platí bez
ohledu na to, zda zaměstnanci školy ovládají mateřský jazyk žáka nebo ne.
Pro usnadnění tohoto vícejazyčného přístupu k učení škola zaměstnává řadu vícejazyčných a
multikulturních pracovníků pocházejících z různých kultur. To znamená, že mnoha (i když ne
všemi) jazyky žáků mluví také zaměstnanci školy. Ředitel školy se však domnívá, že vždy se
najde někdo, kdo umí mluvit jazykem nového žáka, který zaměstnanci a ostatní spolužáci ve
škole ještě neovládají. Je proto velmi vynalézavý při hledání podpory pro ty (nové) žáky, jejichž
jazyk nesdílí nikdo ze spolužáků. Vyhledává pomoc prostřednictvím kontaktů v místní komunitě, v
mešitě, mezi univerzitními studenty, svými kolegy atd., aby dokázal poskytnout adekvátní
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jazykovou podporu i těmto žákům.

6. Využívat schopnosti žáka v jeho mateřském jazyce a v případě potřeby je spárovat se
sebevědomým řečníkem (spolužákem), který mluví stejným mateřským jazykem.

7. Používání procesů „Hodnocení pro učení“ (anglicky: AfL (Assessment for learning) ke
zhodnocení předchozích znalostí dětí na začátku jakékoli nové jednotky práce a pak pokračovat
v pravidelném hodnocení porozumění u žáka (více informací o využití „Hodnocení pro učení“
najdete v textu Britská inspirace: Hodnocení procesu učení u nově příchozích žáků,
který budeme publikovat v září 2022).

8. Zajistit, aby každý úkol nebo činnost obsahovaly prvky, ve kterých budou moci děti, které
s druhým jazykem začínají, uspět.

9. Co nejvíce využívat vizuální podněty, činnosti a skutečné předměty k posilování významu
jednotlivých slov/vět.

10. Využívat aktivizující úkoly, jako je třídění karet (vytváření „stromů“, skupin z karet apod.),
přenos do mřížky, hraní rolí a dramatické (divadelní) prvky.
a. Technika přenosu do mřížky: zahrnuje nakreslení mřížky přes fotograﬁi/obrázek a
následné překreslení mřížky ve stejném poměru na pracovní plochu (papír, plátno,
dřevěný panel atd.). Poté žák nakreslí obrázek na plátno, zaměří se vždy na jeden
čtverec, dokud se nepřenese celý obrázek.

11. Co nejvíce zadávat praktické úkoly a postarat se o to, aby někdo s žákem mluvil o tom, co
dělá, aby jej podpořil v upevnění příslušných slovních pojmů, sousloví apod.

12. Obměňovat aktivity ve vyučovací hodině tak, aby žák udržel pozornost, zároveň dbát na to,
aby byl stejný jazyk používán v různých kontextech.

13. Respektovat potřeby žáků, kteří procházejí „tichým obdobím“, aby měli čas osvojit si
jazyk dříve, než jím promluví; umožnit jim prokazovat porozumění více vizuálními a praktickými
reakcemi než těmi ústními.
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14. Zajistit, aby výukové aktivity zaměřené na mluvení a poslech byly individuálně
plánovány pro žáky, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk. Je na místě zajistit:

pečlivý výběr partnerů pro rozhovor;
postupovat podle vzdělávacího modelu dočasné intenzivní podpory (tzn. mluvení a poslech by
měly pro žáka představovat přiměřenou výzvu, ve smyslu nejbližšího dalšího učebního kroku,
ale zároveň by měly být pro něj zvládnutelné).

15. Opakování instrukcí, klíčových frází a otázek ke zvýšení obeznámenosti s druhým
jazykem u žáků.

16. Shrnout klíčové body v jednoduchých větách.

17. Zajistit, aby materiály ke čtení odpovídaly zájmům a úrovni vyspělosti žáka a také jeho
schopnosti číst ve druhém jazyce.

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“). Mateřský jazyk těchto žáků bývá označován jako „první jazyk“ (v angličtině:
„ﬁrst language“).

Doporučená literatura v angličtině pro zájemce:
Publikace „Dokonalost a radost: učení a výuka dvojjazyčných žáků v prvních ročnících: Lekce 2,
Vytváření kultury učení – jak ji nastavit ve třídě“ (anglicky: Excellence and enjoyment: learning
and teaching for bilingual children in the primary years: Unit 2, Creating the learning culture:
making it work in the classroom) nabízí řadu strategií výuky a učení podporujících žáky
s angličtinou jako druhým jazykem v běžné třídě.

Publikace „Dokonalost a radost: sociální a emocionální aspekty učení – SEAL“. (Anglicky:
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Excellence and enjoyment: social and emotional aspects of learning - SEAL) pomáhá nově
příchozím žákům se začleněním a studiem.

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

V dalším, šestém dílu seriálu se seznámíte s vybranými vzdělávacími strategiemi, které jsou úspěšně
využívány v britském školství v rámci vzdělávacího modelu dočasné intenzivní podpory, jako je
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navazování na předchozí znalosti žáků a využívání vizuálních organizérů.

Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT. (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat.cit.
8.6.2022] [dat. cit. 8. 6. 2022]
[2] KOLÁŘ, Z. a kol. (2012). Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha:
Grada.
[3] AIMING HIGH: GUIDANCE ON THE ASSESSMENT OF PUPILS LEARNING ENGLISH AS AN ADDITIONAL
LANGUAGE. [online]. [dat. cit. 8. 6. 2022]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/5865-DfES-AimingHigh14
69.pdf
[4] © BRITISH COUNCIL. (nedatováno). Model. [online]. [dat. cit. 8. 6. 2022]. Dostupné z:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/model
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42. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti
nových žáků? Model dočasné intenzivní podpory 2
V šestém textu seriálu zahraniční inspirace se seznámíte s vybranými vzdělávacími strategiemi, které
jsou úspěšně využívány v britském školství v rámci vzdělávacího modelu dočasné intenzivní podpory
pro žáky s OMJ, jako je navazování na předchozí znalosti žáků a využívání vizuálních organizérů.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
V 5. díle seriálu zahraniční inspirace jste se mohli dočíst, co znamená vzdělávací model dočasné
intenzivní podpory a jak v zahraniční školní praxi využíván v počáteční výuce druhého jazyka. V tomto
textu přinášíme podrobný přehled dalších vybraných vzdělávacích strategií úspěšně využívaných
v rámci modelu dočasné intenzivní podpory žáků s OMJ. Tipy lze využít jak ve výuce druhého jazyka,
tak ve výuce dalších předmětů. Konkrétní doporučení jsou přenositelná i do českého školního
prostředí při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Text vychází z britského dokumentu
Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky. [1]

1. Navazování na předchozí zkušenosti a znalosti žáků
Žáci přicházejí do třídy se znalostmi a zkušenostmi s mnoha různými tématy. Učitelé, kteří propojují
nové učení s předchozími životními zkušenostmi žáků, jim pomáhají rychleji integrovat informace.
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Žáci totiž porozumí novým informacím a lépe si je uchovají, když je mohou spojit s něčím, co již znají.
Většina nového učení je založena na propojení nových myšlenek a konceptů s již získanými znalostmi:
stavění na předchozích zkušenostech vytváří odrazový můstek k další úrovni učení. Protože nově
příchozí žáci pocházejí z různých kulturních a sociálních podmínek a mají odlišné zkušenosti
se vzdělávacím systémem, je třeba aktivovat jejich předchozí znalosti, stavět na jejich zkušenosti,
vpustit jejich kulturu a zázemí dovnitř třídy. Pokud se učitel obeznámí s předchozími znalostmi žáka,
takové informace mohou tvořit podpůrný kontext pro osvojování si druhého jazyka.
Předchozí znalosti nemusí pocházet jen z původního prostředí žáka, ale žák si je průběžně vytváří i
v novém prostředí. Může se například jednat o to, co se žáci naučili / osvojili si v předchozí vyučovací
lekci (více například aktivita Průvodce předvídáním ke stažení na konci textu). Může se také jednat o
získání nových znalostí skrze sdílení zkušeností se spolužáky i učitelem (což může iniciovat učitel
vhodnou učební nebo volnočasovou aktivitou).

Existuje řada strategií, jak aktivovat předchozí znalosti žáků. Patří mezi
ně:
1. Demonstrování (artefakty, výrobky, předměty a obrázky) – vizuální podněty jsou

zvláště účinné pro aktivaci předchozích znalostí u nově příchozích žáků s angličtinou
jako druhým jazykem. Artefakty nebo obrázky představují podněty, které oživují
znalosti, o nichž si děti možná ani neuvědomovaly, že je mají. Poskytněte žákům čas na
diskusi ve dvojicích nebo skupinách. Žáci budou mít příležitost porovnat své nápady
ohledně vizuálních podnětů.

2. Pojmové mapy – umožňují žákům prezentovat myšlenky, které jsou nějakým

způsobem propojeny mezi sebou, žáci mají možnost vizuálně zobrazit kategorizaci. Žáci
mapy mohou dostat buď už s nadpisy, nebo mohou jednotlivé nadpisy vytvářet jako
příspěvky kolem hlavního předmětu. Pojmové mapy s obrázky jsou zvláště nápomocné
v případě nových žáků s angličtinou jako druhým jazykem.

3. V-CH-N mřížka (anglicky: KWL grid)

V – co už žáci znají/vědí – tuto informaci žáci doplní na začátku nového tématu, projektu
nebo vyučovací hodiny.
CH – co se žáci chtějí naučit / co by se rádi naučili – tuto informaci žáci doplní na
začátku nového tématu, projektu nebo hodiny.
N – co se žáci naučili – na konci projektu, tématu nebo části výzkumu žáci doplní mřížku o
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informaci, co se již konkrétně naučili.

Tip:
Mřížku V-CH-N najdete ke stažení pod textem ve formě PDF.

Obrázek č. 1.: V-CH-N mřížka – pracovní list pro žáky.

4. Průvodce očekáváním (anglicky: Anticipation guide) učí žáky předvídat obsah a smysl

textu před samotným čtením. Aktivita podporuje zájem žáků o nové čtenářské téma a
také napomáhá propojování nových informací s předchozími znalostmi u žáka. Průvodce
je často vytvořen ve formě pracovního listu, kde žáci najdou seznam výroků, které se
týkají klíčových myšlenek textu. Jejich úkolem je vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s
těmito výroky. Poté, co žáci text přečtou, znovu projdou své vyplněné průvodce, aby se
zamysleli, jak se změnily jejich názory a myšlenky ohledně těchto výroků.
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Obrázek č. 2.: Prázdný formulář (pracovní list pro žáky) k aktivitě Průvodce očekáváním.

Tip:
Pracovní list i manuál k aktivitě Průvodce očekáváním v české verzi si můžete stáhnout ve
formátu PDF pod textem.

2. Strukturování učební látky za pomocí grafů
Pomocné organizéry ve formě grafů mohou být ve výuce pomocí metody „lešení“ nesmírně důležité.
Tyto nástroje pomáhají žákům organizovat jejich myšlení pomocí vizuálních pomůcek. Uplatní se
zejména tam, kde žák pracuje s větším množstvím informací.
Organizéry také mohou žáky provést novým procesem nebo úkolem a převést abstraktní myšlenky do
konkrétního způsobu myšlení.
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V rámci výuky metodou lešení mohou učitelé používat organizéry k podpoře učení ve všech třech
fázích – „já dělám, my děláme a vy děláte“ (jinými slovy, učitel ukazuje – pomocí konkrétních příkladů
– jak se něco dělá, pak třída cvičí společně, a nakonec žáci pracují samostatně).
Při prezentaci informací by učitelé měli představit organizér a vysvětlit, jak se bude používat, do jaké
míry bude součástí každého učebního oddílu a jak může podpořit učení. Poté učitel ukáže, jak
organizér vyplnit. [2]
Příklad:
Cílem výuky je porovnat dvě události v historii. Učitel použije Vennův diagram coby organizér a vyplní
jeden společný atribut a jeden kontrastní atribut. Učitel pak může požádat žáky, aby si prohlédli texty
(zadání) a našli další dva příklady, o které se podělí se všemi. Jakmile budou mít žáci jistotu v zadání i
tématu, mohou si dotvořit vlastní organizéry (ve formě výše uvedeného diagramu), které lze později
použít k vytvoření prezentace nebo napsání eseje. [2]

Obrázek č. 3.: Prázdný Vennův diagram.

Ke stažení:
Příloha 1: Mřížka V-CH-N_ Vím – chci se dozvědět – naučil_a jsem se.
Příloha 2: Manuál k aktivitě Průvodce očekáváním.
Příloha 3: Prázdný formulář (pracovní list) k aktivitě Průvodce očekáváním.

237

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“). Mateřský jazyk těchto žáků bývá označován jako „první jazyk“ (v angličtině:
„ﬁrst language“).

V sedmém textu seriálu zahraniční inspirace najdete informace o dalších strategiích vzdělávacího
modelu dočasné intenzivní podpory, které žákům s OMJ usnadní osvojování druhého jazyka a zapojení
do procesu výuky, jako jsou: modelování a vedení ze strany dospělých a vrstevníků, řízený rozhovor,
plánování příležitostí pro mluvení a poslech, rozhovor ve dvojici, kolaborativní učení a vizuální
podpora prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
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9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT. (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat.cit.
8.6.2022] [dat. cit. 8. 6. 2022]
[2] GRAND CANYON UNIVERSITY. (2022). What Is Scaﬀolding in Education? Dostupné z:
https://www.gcu.edu/blog/teaching-school-administration/what-scaﬀolding-education [dat. cit. 8. 6.
2022]
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43. Britská inspirace: Osvědčené výukové aktivity pro nové
žáky s OMJ. Model dočasné intenzivní podpory 3
Sedmý díl seriálu o britské zkušenosti se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
přináší konkrétní tipy na úspěšné výukové metody, jako je modelování, řízená diskuse, plánované
příležitosti pro mluvení a poslech, rozhovor ve dvojici, kolaborativní učení a ICT aktivity ve výuce.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
Pátá a šestá část desetidílného seriálu (odkazy na jednotlivé texty seriálu najdete pod článkem)
přinesly informace ohledně výukových strategií, které se úspěšně využívají ve vzdělávacím modelu
dočasné intenzivní podpory nových žáků s OMJ (tzv. model „podpůrného lešení“). Jednalo se o
základní strategie v počáteční výuce druhého jazyka, navazování na předchozí zkušenosti a znalosti
žáků a strukturování učební látky pomocí grafů.
V tomto textu se zájemci seznámí s dalšími výukovými strategiemi, jako je modelování,
kolaborativní učení, využití ICT a další. Konkrétní doporučení jsou přenositelná i do českého
školního prostředí pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Text vychází z britského
dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky. [1]
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1. Modelování

Teorie psychologa L. S. Vygotského hovoří o „internalizovaném dialogu“ a právě na tomto konceptu
stojí strategie modelování, jedna z klíčových učebních strategií, které tvoří rámec (lešení) v procesu
učení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby převáděli to, co z učení již znají, do nového učení. Modelování
tedy zahrnuje informace o tom, co a jak dělat, co říkat nebo psát, aby žák mohl danou činnost
(aktivitu, úkol) úspěšně vykonat. Modelování tvoří základ nejrůznějších strategií v rámci učebních
osnov základního školství, jako je například sdílené (řízené) čtení a psaní. Modelování se běžně
užívá také v matematice, zejména v oblasti řešení problémů.
Naučit žáky, jak něco dělat tím, že jim ukážete, jak to udělat, může být efektivní způsob, jak se učit.
„Pomocí vzdělávací strategie modelování učitel zapojuje žáky tím, že jim ukazuje, jak vykonávat
dovednost, přičemž každý krok popisuje s odůvodněním. To poskytuje žákům vizuální i verbální
příklad toho, co se od nich očekává.“ [2]
Jakmile učitelé identifikují hlavní cíle své hodiny, měli by v tomto kontextu modelovat i její jazyk, a to
tak, aby poskytli dostatek příležitostí žákům s OMJ zapojit se do výuky. Modelování však přesahuje
běžné výukové strategie používané učitelem. Ve skutečnosti může modelování poskytnout kdokoli
zkušenější než samotný žák s OMJ – například i spolužáci, kteří dobře ovládají hlavní vyučovací jazyk:
během společné práce ve výuce, jako partneři v rozhovoru a dokonce i na hřišti během společných
aktivit.
Modelování může také zahrnovat strategie, jako je přepracování slovních výpovědí žáků s OMJ.
Vytvoření nové, opravené slovní formy toho, co žák řekl, pracuje s chybami žáka způsobem, který žák
nevnímá negativně a který mu navíc umožňuje, aby rozšířil svůj slovní projev.

Praktický příklad:
Když dítě řekne „Já šel do parku“, dospělý ocení, že sdělení žáka je srozumitelné (ocení úspěch),
ale také následně modeluje správnou formu slovního sdělení: „Aha, šel jsi do parku…“ Navíc
může vzápětí obohatit slovník žáka i o množné číslo otázkou: „Šli jste tam s bratry?“ Toto
opětovné modelování u žáků s OMJ nejen podporuje rozvoj slovní zásoby, ale též je nutí opustit
jejich komfortní zónu (tzn. vyvíjet vyšší úsilí).

Slovníček pojmů
Co je sdílené čtení?
Jedná se o interaktivní čtení v malých skupinách, kdy žáci společně čtou knihu nebo vybraný text
s podporou učitele. Model malých skupin umožňuje učiteli více se zaměřit na konkrétní potřeby
žáků a urychlit tak jejich pokrok. Sdílené čtení navíc nenásilnou formou posiluje jazykové
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kompetence a gramotnost žáků.
Učitel se během sdíleného čtení zaměřuje na čtenářské dovednosti u žáků, jako je dovednost číst
plynule a s patřičnou intonací. Obvykle se využívají knihy nadměrné velikosti se zvětšeným
písmem a ilustracemi, takže na knihu, umístěnou často na vyvýšeném místě, během výuky
dobře vidí všichni žáci. [3]
Proč používat sdílené čtení?
Poskytuje žákům, kteří mají obtíže se čtením, potřebnou podporu. Sdílené čtení pomáhá
rozvíjet zrakovou paměť pro slova, zlepšuje plynulost čtení a další čtenářské dovednosti.
Zvyšuje také motivaci žáků ke čtení.
Žáci se seznámí i s takovými texty, které by zatím nebyli schopni samostatně číst. [3]
Všichni žáci mají možnost zažít úspěch – během skupinové práce může učitel vytvářet
prostor pro zkoušení různých rolí: žáci mohou odpovídat na širokou paletu různých otázek.
Jakým způsobem může učitel využívat techniku sdíleného čtení ve výuce?
Učitel může nejprve představit příběh – žáci se seznámí s obálkou knihy a jejím autorem.
Vyzvěte žáky, aby zkusili uhádnout, o čem by příběh mohl být.
Přečtěte žákům příběh nahlas. V průběhu čtení můžete dělat přestávky a zeptat se žáků,
jak asi bude příběh dál pokračovat.
Klaďte žákům krátké a srozumitelné otázky tak, abyste mohli průběžně určit úroveň
porozumění textu.
Po ukončení čtení je čas na společnou debatu. Žákům můžete položit nejrůznější otázky
týkající se příběhu. Můžete se také žáků zeptat, zda nemají podobné zkušenosti jako
postavy v příběhu. Můžete je požádat, aby příběh převyprávěli vlastními slovy.
Přečtěte si příběh ještě jednou společně a/nebo poskytněte žákům čas na samostatné
(individuální) čtení.
Žákům můžete nabídnout výtvarné či jiné rukodělné aktivity, které budou nějakým
způsobem souviset s právě přečteným příběhem. [3]

Tip:
Zaujala vás metoda sdíleného čtení? Konkrétní postupy, jak techniku realizovat, najdete
například v následujícím textu:
Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek | Zapojmevšechny.cz
(zapojmevsechny.cz)
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2. Řízený rozhovor/diskuse

Řízený rozhovor poskytuje žákům s OMJ příležitost:
nacvičit si konkrétní jazykové formy hlavního vyučovacího jazyka školy, které modelovali
zkušení mluvčí;
rozšiřovat spektrum situací, ve kterých jazyk účelným způsobem používají;
používat novou slovní zásobu specificky zaměřenou na určitý předmět (téma) ve smysluplném
kontextu.
Řízený rozhovor využívá strategie pauzy, pobídky a pochvaly ze strany dospělého. Žáci mají čas, aby
si uspořádali své myšlenky, aby si promysleli, jak přesně budou tyto myšlenky vyjadřovat, a sami
sobě opravili jazykové chyby. Jsou pobízeni k tomu, aby pro konkrétní účel zkoušeli (modelovali)
vhodné gramatické konstrukce nebo slovní zásobu. Případně mohou učitelé žáky vyzvat, ať se
zamyslí, jak by mohli určitou skutečnost vyjádřit jiným způsobem.
Dalším důležitým prvkem řízeného rozhovoru je co nejvíce konkrétní pochvaly (ocenění), která se
výslovně zaměřuje na řečový projev (tempo, hlasitost apod.), slovní zásobu nebo strukturu slovního
projevu (strukturu vět, delších celků…) používané dítětem.
Tato aktivita se může odehrávat formou:
2a. Řízené skupinové práce
– skupina žáků pracuje s učitelem/asistentem, který vede výuku prostřednictvím plánovaného sledu
úkolů a diskusí. To žákům umožňuje poslouchat a používat specifický jazyk.
2b. „Psaní nahlas“
– aktivita vhodná zejména pro žáky s nulovou nebo počáteční znalostí druhého jazyka a pro žáky
s nízkou úrovní základní gramotnosti (dovednosti číst a psát).
Tato aktivita může být součástí vyučovacího bloku zaměřeného na psaní. Žáci během této aktivity
říkají nahlas, co mají v úmyslu napsat, a to přesně tak, jak to napíšou. Jedná se tedy o procvičování
tvorby psaného textu v ústní formě. Důraz se klade na vzory ve psaní, nikoli na řečové vzory. [4]
Tímto způsobem je také možné vytvořit most mezi sdíleným psaním a samostatným psaním.
Aktivita může být realizována následujícími způsoby. Před samotným psaním učitel:
Nacvičí věty s žáky ústně a během psaní je žákům znovu vcelku předčítá.
Využije nejrůznější kreativní prvky (divadlo, hru) anebo poslech coby formu nácviku před
samotným psaním.
Zadá žákům ve dvojicích ústně nacvičit jednotlivé fráze a věty, přičemž jim může jako oporu
poskytnout také obrázky související s textem, hlavní myšlenky textu vyjádřené jako komiks
apod. [4]
2c. „Talking Partners“ – intervenční program speciálně vyvinutý pro žáky s angličtinou jako

243

druhým jazykem, a to pro klíčovou fázi 1 (věk 5–7 let, 1.–2. ročník na britské základní škole) a
klíčovou fázi 2 (věk 7–11 let, 3.–6. ročník na britské základní škole). Byl navržen tak, aby rozvíjel
dovednosti spojené s používáním jazyka pro specifické účely prostřednictvím řízených rozhovorů
(sezení). Aktivity pro žáky zahrnují popisování obrázků a předmětů, udílení a následování pokynů,
převyprávění známých příběhů a zpráv (informací). Důraz se klade na individuální ocenění a
individuálně nastavené výzvy tak, aby žáci měli motivaci dále prohlubovat svou znalost druhého
jazyka.
Jedná se o cílen ou, časově omezenou (10 týdnů) intervenci, kterou lze vykonávat s celou třídou,
malými skupinami nebo jednotlivci. [5]

3. Podpora prostřednictvím plánovaných příležitostí pro
mluvení a poslech
Mluvení a poslech jsou jedním ze základních kamenů učení v každé třídě základní školy. Je to také
strategie, která je obzvláště efektivní pro žáky s angličtinou jako druhým jazykem. Mluvení a poslech
se v mnoha ohledech liší od čtení a psaní, přičemž hlavním rozdílem je, že mluvení se utváří ve
vzájemné spolupráci. Je to právě kolaborativní povaha rozhovoru, jež rozvíjí dovednosti žáků s
angličtinou jako druhým jazykem, a to jak v rovině vstupů – porozumění během naslouchání –, tak při
vytváření výstupů – slovních vyjádření.
Poslech a mluvení u žáků s angličtinou jako druhým jazykem vykazuje určité charakteristické rysy:
vizuální vazby – objekty z okolního prostředí mohou být využity k ověření významu. To je
zvláště přínosné u žáků, pro něž je angličtina novým jazykem;
nonverbální komunikace – mimika, intonace a gesta mohou také napomáhat porozumění při
mluvení a poslechu;
referenční slova – slova jako „toto“ nebo „tamto“ lze použít místo skutečné slovní zásoby.
Tato část slovní zásoby podporuje počáteční verbální projev u žáků, kteří teprve začínají
s učením se druhému jazyku;
okamžité vysvětlení/objasnění – žáci mohou požádat o okamžité vysvětlení, pokud něčemu
nerozumí;
flexibilita – při mluvení a poslechu se méně striktně dodržují větné struktury a gramatická
pravidla než v psaných textech;
opakování – myšlenky se často opakují, ale popisují se různými způsoby, čímž se rozšiřuje
slovní zásoba žáků.
Poslech bude hlavním cílem mnoha žáků v raných fázích osvojování druhého jazyka. Plánované
příležitosti k poslechu a mluvení mohou probíhat mnoha způsoby:
aktivity pro celou třídu zaměřené na mluvení a poslech;
časově prodloužený dialog mezi dospělými a žáky;
rozhovor ve dvojici;
řízený rozhovor;
rozhovor zahrnující exploraci (vyhledávání informací, dat, souvislostí, průzkum) v malých
skupinách;
komunikační aktivity, jako jsou bariérové hry. [6]
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Co jsou bariérové hry?
Jedná se o formu jazykové hry pro dva hráče. Každý hráč dostane stejnou zmenšenou jevištní
scénu (například kovovou plochu, plato, korkovou tabuli, na které je umístěný obrázek) a figurky
(obrázky s napínáčky či magnety apod.), které se k této scéně hodí. Mezi hráče se umístí
libovolná bariéra, aby skryla scény obou hráčů, ale neměla by být příliš vysoká: hráči by měli mít
možnost během hry navázat oční kontakt. První hráč uspořádá určitým, jím zvoleným způsobem
všechny figurky na scéně a poté dává slovní pokyny druhému hráči. Pokyny by měly být
takového rázu, aby hráč umístil figurky stejným způsobem jako první hráč. Cílem hry je tedy
dosažení dvou stejných (totožných) scén. Hru je možné hrát jeden na jednoho, nebo mohou dva
žáci hrát s každým žákem ze skupiny zvlášť, nebo může skupina žáků hrát s jinou skupinou. Žáci
mohou ke hře dostat slovníček pojmů vyobrazených ve scéně a slovníček pojmů vztahujících se
k předmětům a rovněž i sled pokynů, jak hru hrát. [7]
Více informací, včetně možnosti stáhnout si zdarma online podklady (scény, návod ke hře
v angličtině, tipy na slovní zásobu ke hře) pro bariérové hry naleznete na následujících
odkazech:
Why You Should Be Using BARRIER GAMES (allisonfors.com)

4. Rozhovor ve dvojici

Mnoho žáků se cítí nepříjemně, pokud mají mluvit před celou třídou, a pro žáky s OMJ, zejména pro
ty, kteří s učením se druhému jazyku teprve začínají, to může být obzvláště stresující. Rozhovory ve
dvojici nebo možnost zeptat se individuálně druhé osoby jsou kýženým impulsem k tomu, aby se žáci
s OMJ nebáli sdílet své nápady, názory a plány.
Učitelé by měli žákům s OMJ během této aktivity vždy poskytnout dostatek času na přemýšlení i
opakovaný nácvik, což jim umožňuje nejen (opětovně) formulovat jednotlivé myšlenky, ale také více
se zaměřit na procvičování slovní zásoby, kterou potřebují k vyjádření těchto myšlenek.
Žáci s OMJ by měli být spárováni s těmi žáky, kteří jsou pro ně dobrými vzory ve druhém jazyce.
Osvědčilo se také dávat do dvojice žáka s OMJ se zkušenějším mluvčím druhého jazyka, který s ním
sdílí jeho mateřský jazyk.
Žáci také potřebují čas na to, aby reflektovali svůj proces učení se, takže může být prospěšné dát jim
příležitost nejprve vstřebat to, co se právě naučili, než získané znalosti použijí v samostatné práci.
Někdy je možné tento druh reflexe usnadnit právě tím, že učitel umístí žáky do dvojic nebo malých
skupin.
Rozhovor ve dvojici může probíhat následující formou:
4a. Rozhovor s pomocí vizuálních pomůcek – žáci používají tabuli nebo lepicí papírky k
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zapisování svých nápadů a myšlenek. Případně své nápady zaznamenávají pomocí obrázků
nebo diagramů.
4b. Žáci používají svůj první (mateřský) jazyk k probrání nápadů v první fázi aktivity.
Poté nápady překládají do druhého jazyka.
4c. Žáci pracují s tzv. mluvními/řečovými rámci.

Jedná se o typ větného rámce, který poskytuje začátky vět (a současně jde i o model, jak správně
hovořit) pro žáky s OMJ, kteří zatím nemají takové povědomí o větných strukturách ve druhém
jazyce, aby byli schopni správně samostatně vytvářet jednotlivé věty. Tyto větné rámce pro ně
představují oporu, která jim pomáhá postupně přejít ke správnému vyjadřování ve větách, a která by
měla být postupně omezována, jak si žáci čím dál víc osvojují druhý jazyk.
Pozor: Jedná se o rámec k mluvení, nikoli k psaní. Žáci doplňují slova a fráze do větného
rámce pouze ústně, odpovědi nevypisují. [8]
V rámci této techniky je vhodné nejprve stanovit odpovědi, které učitel od žáků očekává (konkrétní
fráze, věty, rčení, tematické okruhy, o kterých by měli zvládnout mluvit). Doporučuje se je nejprve
s žáky ústně modelovat, diskutovat o nich. Následně učitel může napsat na tabuli začátky vět, aby
fungovaly jako mluvní rámec. K větným rámcům může učitel připsat také banku slov. Větné rámce
mohou poskytovat žákům oporu pro různé typy úrovní slovního projevu (základní, mírně pokročilá…).
Výhodou větných rámců je, že žáci znají předem kritéria pro správné slovní vyjádření. Koriguje se
tím také míra používání vágního, nepřesného jazyka. Žáci se učí mluvit přesně a stručně.
V praxi to vypadá tak, že žáci před sebou na tabuli během výuky vidí předtištěný text (ve zvětšené
velikosti) s chybějícími místy, kam ústně doplňují slova a slovní spojení do vět (pracovat mohou např.
i ve dvojicích). K dispozici mohou mít i banku slov (slovníček). Tímto způsobem si mohou snadněji
vybavovat klíčová slova a fráze. Učitel zároveň může propojovat text na tabuli s konkrétními věcmi
v místnosti nebo s příběhem, který jim v úvodu této aktivity vyprávěl apod.

Tip:
Více informací o mluvních rámcích lze nalézt na níže uvedených webových stránkách, kde jsou
ke zhlédnutí v angličtině i instruktážní videa: Speaking frames - English - ESOL - Literacy Online
(tki.org.nz)

4d. Žáci pracují formou aktivity „přemýšlejte-párujte-sdílejte“ – jedná se o oblíbenou
výukovou techniku v modelu dočasné intenzivní podpory, kterou lze využít v každé školní třídě.
Jak již název napovídá, žáci o zadaném tématu nejprve přemýšlejí, poté se spojí se
spolužákem a diskutují o tématu, a nakonec dvojice sdílí klíčové detaily své
konverzace se třídou. [9]
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5. Kolaborativní (spolupracující) učení
Spolupráce ve dvojicích nebo ve skupinách podporuje proces učení u všech žáků, ale pro žáky s OMJ
přináší i mnohé další výhody.
Žáci s OMJ:
přicházejí do styku s větší jazykovou rozmanitostí a v rámci komunikace s ostatními mají více
příležitostí naslouchat a odpovídat;
více interagují s ostatními spolužáky, kteří používají angličtinu;
druhý jazyk slyší a smysluplně používají pro konkrétní účel;
mají příležitost podobné myšlenky vyjádřit různými způsoby – kladení otázek, výměna
informací a řešení problémů, to vše poskytuje kontext, ve kterém je nutné slova opakovat,
myšlenky přeformulovat, opětovně řešit nejrůznější problémy a zpřesňovat významy – to
podporuje porozumění druhému jazyku;
pokud mají potřebu objasnit význam nějakého pojmu nebo věci, budou mít více příležitostí
klást různé otázky a získávat tak postupně více informací;
pokud si nevěří, co se týče jejich slovního projevu ve druhém jazyce, mohou se cítit komfortněji
právě při práci se spolužáky;
pokud mají během výuky příležitost ke spolupráci se spolužáky, kteří sdílejí jejich první jazyk,
dostávají tak možnost využívat k učení celý svůj jazykový repertoár.
Kolaborativní učení pomáhá žákům s OMJ vytvářet sociální a jazykovou oporu. Tito žáci se pak
mohou s úspěchem věnovat i kognitivně náročným činnostem. Od skupinové práce se kolaborativní
učení liší tím, že je založeno na „přemýšlení nahlas“ a k vytvoření konkrétního výstupu vyžaduje
vzájemnou interakci všech zúčastněných.

„Jedním z důležitých pohledů na učení, založených na myšlenkách psychologa Lva
Vygotského, je, že nezkušení žáci se učí ze spolupráce s pokročilejšími spolužáky. Při
práci se zkušenějším člověkem může nezkušený žák dosáhnout většího pokroku, než
kdyby pracoval sám – je „vystaven“ odbornosti druhého. Žák postupně přebírá stále
větší část úkolu od odborníka, dokud zadaný úkol nezvládne bez pomoci. Poté je
připraven přijmout nové, náročnější úkoly, opět pod vedením odborníka. Pokračuje
tak v přechodu od závislosti k nezávislosti a neustále zvyšuje svou vlastní odbornost.
Vygotskij tvrdil, že takto se děti přirozeně učily ve společnosti a v rodinách.“ [10]

Vizuální podpora a podpora prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
(ICT)
Všichni žáci s OMJ mohou výraznou měrou těžit z používání vizuálních prvků. Ty mohou mít podobu
obrázků, objektů, diagramů, myšlenkových map, plánů, podpůrných rámců pro psaní a grafických
organizérů (vizuální kufříky, nástěnky, pořadače…). Vizuální prvky mohou snížit množství jazykového
obsahu a zároveň zachovat kognitivní nároky. Mohou také stimulovat žáky při písemném či ústním
projevu tím, že fungují jednak jako výuková výzva, jednak jako žádoucí podpora.
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Také informační a komunikační technologie mohou být skvělým nástrojem, který pedagogům
pomáhá zjednodušit proces výuky v rámci vzdělávacího modelu dočasné intenzivní podpory. Učitelé
mohou vytvářet seznamy nahraných videí z přednášek, které budou žáci sledovat před hodinou, což
jim umožní prohlédnout si materiál a připravit se na výuku ve třídě. Učitelé také mohou poskytovat
odkazy na interaktivní webové stránky, které obsahují videa, hry, články nebo ukázky.
Informační a komunikační technologie nabízí řadu možností při osvojování si druhého jazyka ve
vzdělávacím modelu dočasné intenzivní podpory (o modelu se více dočtete v 5. dílu seriálu).
Činnosti založené na ICT jsou ze své podstaty obecně motivační a mohou být pozitivním impulzem i
pro méně motivované a ochotné žáky.
Prověřené příklady ICT aktivit, jež jsou efektivní v případě žáků s OMJ:
5a. Řešení problému – jedním z nejefektivnějších nástrojů využití ICT ve třídě je zapojení
žáků do tvůrčí/průzkumné diskuse. Ta spočívá v řešení problému a zapojení všech členů
skupiny do rozhodovacího procesu. Diskusi napomáhá, když žáci mohou získávat důkazy pro
dané řešení z internetu nebo využít specifický software vytvořený právě pro řešení daného
problému.
5b. Interaktivní tabule – využití interaktivní tabule skýtá příležitosti při výuce žáků s OMJ,
která by měla být optimálně založená na větším množství vizuálních podnětů. Interaktivní
tabuli lze využít například při výuce vizuální gramotnosti, matematiky se zapojením
manipulativní činnosti či při prezentaci vizuálního materiálu, který podporuje osvojení si nové
učební látky.
5c. Software pro podporu písemného projevu – všichni žáci mladšího školního věku pracují
na rozvoji písemných dovedností, ale žáci s OMJ čelí ještě dalším obtížím, konkrétně těm
spojeným s osvojením jazyka pro psaní – mohou mít problémy zvolit vhodnou slovní zásobu
(rejstřík slov) i žánr psaní. Písemný projev pro ně může být mnohem náročnější než jednoduchá
konverzace v angličtině. Existují různé programy pro podporu a rozvíjení psaného projevu.
Některé se zaměřují na stavbu vět, zatímco jiné poskytují obrázky, které lze sestavit do
ilustrací pro fiktivní i nefiktivní texty.

Tip:
V českém školním prostředí lze využít software Včelka. Program nabízí i cvičení pro žáky
s odlišným mateřským jazykem, tedy češtinu pro cizince. Program mohou využívat jak školy, tak
rodiče žáků s OMJ.

5d. Software pro myšlenkové mapy – lze jej použít pro celou třídu, při práci ve skupinách, ve
dvojicích nebo individuálně, aby si žáci uspořádali své myšlenky na určité téma. Myšlenkové
mapy se dají využít jako příprava na mluvení, psaní nebo dokonce prosté bádání.
5e. Hledání na internetových stránkách – práce s internetem žákům umožňuje opatřit si
určitou informaci z určených stránek. Pracují-li žáci společně, mají příležitost mluvit a
soustředěně poslouchat, a to na kognitivně náročné úrovni.
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5f. Videokamery – lze je použít k řadě účelů, od vytvoření prezentace na určité téma
(například film přinášející informace pro nově příchozí) až po pořízení záznamu představení
vytvořených žáky za tímto účelem (například drama, hudba a tak dále).

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“).
Mateřský jazyk těchto žáků bývá označován jako „první jazyk“ (v angličtině: „first language“)

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
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9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků
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44. Děti mají ambice, my se je snažíme naplnit. Učíme
pedagogy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským
jazykem, říká koordinátor
Výuka žáků s odlišným mateřským jazykem má svá specifika. Nejde jen o to, aktivně je zapojit do
procesu učení. Je třeba žákům i jejich rodičům poskytnout zázemí a srozumitelné informace. Oporou
může být i školní psycholožka. Školy mohou na podpůrné programy čerpat dotace. Koordinátor péče
o žáky s OMJ Martin Šuk uvádí příklady efektivních kroků ze své čtyřleté praxe.

Ilustrační foto / FOTO: Freepik
Ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině bylo mezi žáky základní školy profesora Švejcara v
pražských Modřanech přibližně deset procent žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Nejčastěji
se jedná o žáky hovořící vietnamsky, ukrajinsky nebo rusky. Část z nich již umí česky natolik dobře,
že nepotřebují žádnou podporu při výuce. Přesto je zde značný počet žáků (51), kteří podporu
získávají. Ta má tři různé podoby podle jejich jazykové úrovně. Pro nově příchozí bez znalosti jazyka
škola organizuje intenzivní kurz českého jazyka. Zdatnější mluvčí se účastní výuky, ale místo
vybraných hodin absolvují individuální kurz češtiny nebo mají doučování v odpoledních hodinách.

Intenzivní kurz
Intenzivní dopolední kurz je určen nově příchozím žákům, kteří by výuku v českém jazyce zvládali
jen velmi obtížně. Po dobu tří měsíců absolvují s lektorkou čtyři vyučovací hodiny českého jazyka
denně. Celkem tak získají 240 hodin intenzivní přípravy, aby následně mohli sledovat výuku v
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českém jazyce. I během těchto tří měsíců do své třídy na pár hodin docházejí, aby byli v kontaktu se
svými českými spolužáky.
V současnosti je kurz financován z projektu Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12 a
škola má v plánu ho po skončení programu financovat z rozpočtu školy. Důvody jsou praktické.
Podmínky projektu neumožňují flexibilně reagovat na aktuální situaci. Například neřeší, co s dětmi,
které přijdou do školy v době, kdy kurz již probíhá, a fixně daný je také počet hodin, které musí žák
absolvovat.

Více informací k projektu Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12:
„Městská část Praha 12 realizuje od roku 2020 projekt, který je zaměřen na podporu dětí a žáků
s odlišným mateřským jazykem. Do projektu je zapojena Základní a mateřská škola Smolkova v
Praze 12 a Základní škola prof. Švejcara v Praze 12. V uvedených školách jsou podporovány
aktivity vedoucí k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (intenzivní jazykové
kurzy českého jazyka, doučování žáků, v obou školách působí dvojjazyčný školní asistent).
Projekt je realizován v gesci Odboru školství MČ Praha 12.
Ve školním roce 2021/2022 zároveň Základní škola prof. Švejcara 12 nabízí intenzivní jazykové
kurzy i pro žáky ostatních škol na území MČ Praha 12. Žáci po dobu intenzivního kurzu
navštěvují školu, která jim poskytuje intenzivní jazykovou podporu v délce čtyř hodin denně.“
Zdroj: Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12: Praha 12

Kurz probíhá v učebně vyčleněné na výuku češtiny jako druhého jazyka. Jsou zde potřebné hry,
pomůcky a bannery usnadňující učení. Oblíbené jsou materiály a učebnice nevládní organizace
META, která se žákům s OMJ dlouhodobě systematicky věnuje.

Hodiny češtiny místo výuky (vytahování z hodin)
O tyto hodiny se stará určený učitel, který takto denně odučí dvě až tři hodiny. Žáci mají obvykle
individuální výuku, někdy ji absolvují ve dvojici. Takto podpořené dítě týdně získá dvě až tři hodiny, v
nichž se věnuje české gramatice a rozvoji slovní zásoby pro různé předměty – žáci mají jednak nárok
na bezplatnou jazykovou přípravu dle platné legislativy, jednak mohou čerpat podpůrná opatření na
základě doporučení školského poradenského zařízení dle § 16 školského zákona, více viz např.
v těchto materiálech:
Metodika cizinci 2021-11-11.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)
Možnosti podpory dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny (npi.cz)

Odpolední doučování
Nejzdatnějším žákům je určeno odpolední doučování (rovněž financované z výše uvedeného
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projektu), které probíhá individuálně nebo v malých skupinkách po třech až pěti dětech. Do skupin
se rozdělují podle úrovně českého jazyka a věku, aby skupinka mohla dobře fungovat.

Plán jazykové podpory
O tom, jakou žák získá podporu, škola rozhodne na základě pedagogické diagnostiky. Tu provádí
třídní učitel spolu s koordinátorem pro žáky s OMJ, který na škole začal působit před čtyřmi lety.
Podpůrný tým, který se o žáky s nulovou nebo nízkou počáteční znalostí českého jazyka stará, se dále
skládá z učitelky češtiny jako druhého jazyka a učitele, který se věnuje dopoledním individuálním
hodinám češtiny. Oporou je žákům také školní psycholožka. Po provedení diagnostiky se vypracuje
plán jazykové podpory, jenž na základě zjištěné jazykové úrovně žáka určí, jakou podporu a v jakém
rozsahu má dostat, způsob jeho hodnocení a časový harmonogram neboli co kdy má dítě ve kterém
předmětu zvládnout.

Praktický příklad:
Pokud třída v předmětu přírodopis probírá kosterní a svalovou soustavu, může plán určit, že žák
se má naučit popsat kostru člověka. Hodnocen by pak měl být na základě svého pokroku a
naplnění stanovených cílů a jeho vědomosti by neměly být srovnávány s tím, co znají ostatní
žáci.

Koordinátor péče pro žáky s OMJ Martin Šuk vidí právě zde největší výzvu. „Neustále se učíme,“
přiznává. „Musíme hodně pracovat s učiteli, aby s plánem jazykové podpory uměli pracovat, snažíme
se s nimi analyzovat vzniklé chyby a poučit se z nich,“ dodává. Pro některé učitele je složité zejména
hodnocení žáka na základě individuálního pokroku bez přihlížení k úrovni znalostí probírané látky a
bez toho, aby ho srovnávali s ostatními spolužáky.
Škola se rozhodla pro tvorbu vlastních plánů jazykové podpory mimo jiné proto, aby se vyhnula
dlouhým lhůtám pro přijetí v pedagogicko-psychologických poradnách. Tam žáky posílají jen v
případě, že by měli nastoupit do třídy bez asistenta. Toho může škola získat pouze s doporučením ze
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Na ZŠ profesora Švejcara je
ale naštěstí asistentů vcelku hodně a nedochází k tomu moc často. Mohou tak okamžitě začít se
systematickou podporou založenou na potřebách žáka.

Tipy:
Ukázky plánů jazykové podpory naleznete na stránkách inkluzivniskola.cz, které provozuje
nezisková organizace META, o. p. s.:
Plán jazykové podpory (PJP) - příloha PLPP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
Jak na pedagogickou i jazykovou diagnostiku žáků s OMJ? Více informací naleznete například na
webových stránkách inkluzivniskola.cz, které provozuje nezisková organizace META, o. p. s.:
Pedagogická diagnostika | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
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Jazyková diagnostika | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
Součástí pedagogické diagnostiky je právě i hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.
Národní pedagogický institut ČR nabízí učitelům možnost využít nástroje a materiály na
podporu výuky češtiny jako druhého jazyka u dětí a žáků cizinců a s OMJ vytvořené v projektu
„Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního
vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) realizovaném v Národním pedagogickém institutu
České republiky:
» Výstupy z projektu APIV A (npi.cz)
Znalost češtiny u nově příchozích žáků lze také orientačně určit pomocí jednoduchého testu:
https://cizinci.npi.cz/kurikulum

Koordinátor péče pro žáky s OMJ
Koordinátor péče pro žáky s OMJ Martin Šuk působí na škole čtyři roky. Zaštiťuje jazykovou přípravu
žáků, podporuje učitele, dohlíží na plnění plánů jazykové podpory, věnuje se komunikaci s rodiči a
zajišťuje spolupráci s neziskovými organizacemi, jako je například Centrum pro integraci cizinců
nebo META. Ta se dlouhodobě věnuje žákům s odlišným mateřským jazykem, připravuje materiály do
výuky, pořádá školení pro učitele a poskytuje žákům i rodičům sociální poradenství. To je k dispozici
také na půdě školy, kam pravidelně jednou v týdnu dochází sociální pracovník této organizace.
Martin Šuk má pro nově příchozí připravené základní informace o škole a jejím fungování v různých
jazycích – vietnamštině, ruštině, ukrajinštině a angličtině. Najdou zde informace o školním systému,
fungování školní družiny a jídelny, důležité listiny, kontakty nebo například informace o potřebných
pomůckách do jednotlivých předmětů.
Po úvodní schůzce s ředitelem školy, na které se domluví nástup, absolvuje žák s rodiči schůzku s
třídním učitelem, které se ideálně účastní také koordinátor. Pokud je to potřeba, zajistí také
tlumočníka.
Třídní učitel vybere jednoho žáka, aby se stal patronem pro nově příchozího. Jeho rolí je zajistit, aby
se nový spolužák, který ještě neumí druhý jazyk a nezná dobře fungování školy, rychle zorientoval a
měl se na koho obrátit, pokud si s čímkoli neví rady. Mělo by se tím také předejít situacím, kdy žák s
OMJ nemůže najít třídu kvůli změně v rozvrhu, nedozví se o odpadnutí hodiny a podobně.
Před pandemií COVID-19 škola pro rodiče nově příchozích dětí s OMJ organizovala informační
setkání na způsob třídních schůzek, kde byl prostor se na cokoli zeptat a upřesnit nejasnosti.
Podle Martina Šuka mají rodiče největší problém zorientovat se ve školním programu pro
komunikaci mezi školou a rodinou Bakaláři a s omlouváním nepřítomnosti dětí. Proto je důležité
věnovat se těmto věcem hned zpočátku. Také je třeba vyjasnit si způsob komunikace, aby se k
rodičům dostávaly všechny potřebné informace.
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Integrace
Doba, kterou děti potřebují k tomu, aby se začlenily a zvládly dobře jazyk, je velmi individuální.
Menší děti podle Šuka ztratí rychleji ostych a brzy se začlení do kolektivu. Žáci na druhém stupni
mají situaci složitější: každý učitel má své vlastní požadavky a je pro ně těžší se zorientovat. Ve
vyšším věku se také hůř začleňují do již vytvořeného kolektivu.

Přechod na střední školu
Nejméně záviděníhodnou pozici mají žáci s OMJ, před kterými stojí přijímací zkoušky na střední
školu. Pokud mají zájem o maturitní obor, musejí zvládnout jednotnou přijímací zkoušku z českého
jazyka. Ta je u nás odpuštěna jen těm, kteří v Česku chodí do školy méně než rok. Pro děti, které
nastoupí například do osmé třídy, je ale zkouška velmi těžká a mají jen malou šanci ji zvládnout tak,
aby byly přijaté.
Martin Šuk se žákům s OMJ v devátých třídách věnuje. Radí jim s výběrem školy, pomáhá s
byrokracií nebo například s hledáním přípravných kurzů. „Žákům, kteří do Česka přišli později a
jednotnou zkoušku z češtiny by nezvládli, pomáháme hledat zajímavé obory, které lze snadno doplnit
maturitou. Například z elektrikáře lze časem jednoduše přejít na průmyslovou školu nebo třeba
cukrářky, které přijímají bez zkoušek, spolupracují s další školou, která nabízí i náročnější obory,“
říká Šuk. Oblíbeným oborem je také například truhlář. „Děti mají ambice a my se je snažíme podpořit
a nasměrovat tak, aby měly šanci je naplnit,“ dodává.
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45. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově
příchozích žáků
Osmá část desetidílného seriálu o začleňování nově příchozích žáků do britského školství se věnuje
procesu nastavování kritérií hodnocení těchto žáků. Jak žákům nastavovat a sdělovat učební cíle,
poskytovat jim zpětnou vazbu a jak pracovat s audionahrávkami mluveného projevu nových žáků
s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?

Ilustrační foto / FOTO: Unsplash
Tento text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích
žáků do školní výuky. [1] Předchozí části přinesly celou řadu tipů ohledně konkrétní pomoci a podpory
nově příchozím žákům, rady ohledně chyb, jichž se je třeba vyvarovat, a také cenné informace
ohledně hodnocení nově příchozích žáků. Čtenáři se také mohli seznámit s modelem dočasné
intenzivní podpory nových žáků s OMJ. (Odkazy na jednotlivé články najdete pod textem.)
Osmý díl přináší informace k nastavení kritérií pro hodnocení žáků.

Jak novým žákům sdělovat učební cíle a poskytovat zpětnou
vazbu?
Nástroj Nastavení kritérií hodnocení žáků (anglicky: AfL – Assessment for Learning) slouží v rámci
britského školství jako podpora zejména pro nově příchozí žáky s OMJ. Pomáhá s žáky sdílet učební
cíle a kritéria úspěchu a poskytuje jim zpětnou vazbu k procesu učení se zaměřením na identiﬁkaci
dalších kroků ve výuce a jejich naplnění. Učitelé by měli zajistit, aby žákům s angličtinou jako druhým
jazykem byly v rámci školní třídy sdělovány jak učební cíle, tak kritéria úspěchu a zpětná vazba ve
srozumitelné a pro ně přístupné angličtině.
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Je také nezbytné sbírat informace nejen o pokrocích žáků s OMJ ve výuce podle učebních osnov, ale i
o jejich pokrocích ve výuce druhého jazyka.
Učitelé mohou (právě v rámci procesu nastavování kritérií hodnocení žáků s OMJ) využívat pro
identiﬁkaci silných stránek a oblastí rozvoje ve druhém jazyce strategie typu:
pozorování,
dotazování (rozhovor),
pořizování audionahrávek spontánního mluveného projevu žáka (průběžný sběr v čase),
analýza mluveného projevu žáka,
analýza psaného projevu žáka.
Výše uvedené v kombinaci s průběžným hodnocením a sumativním hodnocením by mělo sloužit
k informování žáků ohledně plánování a výuky.
Je důležité sledovat, jakým způsobem se žáci s OMJ projevují při řešení různých skupinových nebo
samostatných úkolů, jak komunikují a reagují při interakci se spolužáky a dospělými, jak reagují na
případné úspěchy a neúspěchy. Na základě toho lze vytvořit ucelenou představu o samotném žákovi
(o jeho schopnostech, jak efektivně se zapojuje do výuky) a možných strategiích v přístupu
vůči němu.
Bohatým zdrojem pro analýzu pokroků a konkrétní jazykové úrovně ve druhém jazyce žáka jsou již
výše zmíněné audionahrávky spontánního mluveného projevu žáka či jeho písemné záznamy, a to jak
během výuky různých předmětů, tak v běžných sociálních situacích. Při pořizování záznamů je však
důležité, aby měl žák v rámci plánovaných aktivit možnost v dostatečné míře či stupni náročnosti
(rozsah slovní zásoby apod.) používat druhý jazyk. Porovnání mluveného a psaného projevu žáka s
OMJ je užitečné zejména pro průběžné hodnocení vývoje jazyka a pro stanovení cílů v rámci učebních
osnov.
V tomto textu se podrobněji zaměříme na metodu pořizování časově omezených audionahrávek
spontánního mluveného projevu žáka. Zájemci, kteří by rádi získali podrobnější informace k dalším
praktickým přístupům pro hodnocení vývoje druhého jazyka a studia dle učebních osnov (jako je
pozorování, pořizování ukázek písemného projevu ve druhém jazyce žáka aj.), najdou podrobnější
informace v dokumentu:
Dokonalost a radost: Vyučování a studium – bilingvní žáci v prvních ročnících, Díl 1, Plánování a
hodnocení jazyka a učení (Anglicky: Excellence and Enjoyment: learning and teaching for bilingual
children in the primary years, Unit 1, Planning and assessment for language and learning, DfES
2132-2006DCL-EN).
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Metoda pořizování audionahrávek spontánního
mluveného projevu žáka
Co jsou audionahrávky spontánního mluveného projevu a proč jsou důležité?
Audionahrávky často sestávají z minimálně 50–100 slovních projevů žáka. Jsou klíčové pro individuální
hodnocení jazykové úrovně žáka (ve druhém jazyce) a umožňují pedagogovi shromažďovat různé typy
údajů. Pedagog může u žáka s OMJ hodnotit například:
délku slovního projevu,
slovní zásobu,
syntax (slovosled, skladba slov ve větě),
sémantiku (významosloví, informace předávané prostřednictvím jazyka),
morfologii (tvarosloví: např. skloňování, časování…),
pragmatiku (praktické a účelné využívání řeči),
vypravěčské schopnosti,
porozumění aj.

Jak motivovat žáky, aby se aktivně podíleli na pořizování audionahrávek?
1. Volte metody založené na hře! Používejte poutavé hračky a nechte se vést dítětem.
2. Nalepte si náplast a vysvětlete dítěti, jak jste se „zranili“. Zeptejte se ho, zda se mu také někdy
v minulosti stalo, že se zranilo. Děti se tímto způsobem většinou rychle rozmluví.
3. Přineste katalog hraček a nechte dítě vybrat tři z nich, které by si přálo ke svým narozeninám.
Požádejte je o vysvětlení, proč si vybralo právě tyto tři hračky. Pokud dítě nezačne mluvit,
můžete chvíli nechat mluvit plyšové zvíře nebo akční ﬁgurku, případně můžete sami na chvíli
převzít iniciativu v rozhovoru.
4. Použijte části vybraných zábavných nebo legračních příběhů pro děti, vypíchněte zejména
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veselé detaily, které se v nich dějí.
5. Vložte zajímavý předmět do průhledného koše nebo tašky a předstírejte, že nádobu nemůžete
otevřít. Dítě vám pravděpodobně bude chtít pomoci. S dítětem tak můžete postupně navazovat
vztah. Bude potom snadnější je motivovat k slovnímu projevu i ke hře s hračkou.
6. Zeptejte se rodičů, zda existuje něco, z čeho je dítě v současné době obzvlášť nadšené.
Například pokud nedávno společně navštívili výstavu hraček nebo dítě právě oslavilo
narozeniny.
7. Podívejte se na krátké video a nechte dítě obsah převyprávět.
8. Používejte obrázkové knihy beze slov. Nechte dítě samostatně vyprávět příběh nebo
převyprávět příběh, který jste společně vymysleli. [2]

Další tipy pro sběr audionahrávek mluveného projevu žáka:
1. K nahrání vzorku jazyka můžete použít například program Audacity. [3]
2. Následující přehled kritérií, na která by se měl pedagog (po pořízení
audionahrávky/audionahrávek) zaměřit, vychází z volně dostupného dokumentu Language
sample checklist (česky: Přehled kritérií pro analýzu záznamu mluveného projevu žáka). [4]

a. Používané typy vět:

jednoduché/složené;
záporná tvrzení;
tázací, oznamovací, rozkazovací, přací;
se správným/chybným slovosledem
v rámci tvorby vět využívání jednotlivých slovních druhů: např. spojek, příslovcí
dále užití jednotlivých druhů časů, vedlejších vět, trpného rodu aj.
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b. Průměrná délka mluveného projevu (anglicky: Mean Length of Utterance – MLU)
Je měřítkem jazykové produktivity u dětí. Tradičně se vypočítává tak, že se sesbírá 100 mluvených
projevů dítěte a počet morfémů se vydělí počtem projevů. Vyšší délka projevu znamená vyšší úroveň
jazykových znalostí. Metoda je vhodným ukazatelem pro možné vady řeči a je využívána mj. u dětí
s autismem. [5]

c. Morfologie (tvarosloví):

skloňování slov

používání množného čísla
používání předložek
používání časů (minulý, přítomný, budoucí…)
Používání zájmen:
Osobních (příklad: já, ty, on, ona, ono). „U osobních zájmen je zpravidla morfologicky odlišeno
podmětové a předmětové užití, a to dokonce i v jazycích, které nepoužívají skloňování – např.
anglické I (já) – me (mě). U předmětového užití se navíc často rozlišuje důrazová a nedůrazová
forma – srov. angl. me – myself, nebo české mu – jemu.“ [6]
Přivlastňovacích (příklad: můj, tvůj, jeho, její)
Vztažných (příklad: kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
Zvratných (příklad: si, se) a dalších.

d. Vyprávění:
Dítě:
Samostatně vypráví příběh anebo převypráví určitý pohádkový příběh/knihu.
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Popíše jednotlivé postavy.
Popíše děj, problém a jeho řešení.
Popíše řazení jednotlivých částí za sebou.
Využívá tzv. „referenční vazby“ zvyšující plynulost příběhu: pravidelně odkazuje k tomu, co již
bylo v příběhu zmíněno. Připomíná např. hlavní téma, tedy to, co je v příběhu už známé, a také
co je v něm nové (proces odkazování na jiné položky v příběhu zvyšuje soudržnost příběhu
tvořením vazeb). [7]
Používá při vyprávění příběhu tzv. „časové značky“ (jedná se o použití příslovcí času ke
zvýraznění nejdůležitějších posunů/zlomů v příběhu anebo k označení míst v příběhu, kde
příběh výrazně plyne). [8]
Prokazuje mylné, anebo naopak správné porozumění příběhu.
Demonstruje pochopení tzv. „teorie mysli“ (dítě je schopné uvažovat o své vlastní mysli a mysli
druhých lidí; je proto schopno vykládat lidské chování účelným způsobem; je také schopno
vysvětlit, předvídat a ovlivnit chování druhých lidí). [9]
Demonstruje pochopení tzv. „falešného přesvědčení“ (děti si uvědomují, že jiní lidé mohou mít
odlišné názory než ony samy; chápou, že jiný člověk může věřit něčemu, o čem ony samy ví, že
není pravda, a umí také předvídat, že daná osoba bude jednat na základě svého falešného
přesvědčení; dítě dále také chápe rozdíl mezi realitou a zdáním). [9]

e. Pragmatika řeči:
Dítě:
Používá pozdrav.
Přiměřeně přebírá iniciativu v rozhovoru.
Dokáže samostatně začít konverzaci.
Používá přiměřený tón hlasu a prozodii (zvukové vlastnosti jazyka, které se uplatňují na vyšší
úrovni, než je hláska: slabika, přízvuk, tón, intonace neboli melodie, frázování a rytmus).
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Dokáže udržet předmět hovoru.
Mluvený projev doplňuje přiměřenou neverbální komunikací.
Chápe a používá obrazný jazyk (metafory…).
Klade doplňující otázky, aby lépe a přesněji porozumělo, co se mu sděluje.
Je schopné v procesu komunikace přiměřeným způsobem upoutat pozornost druhých lidí (umí
se prosadit, dát najevo, co potřebuje, dát najevo, pokud jej něco zneklidňuje…).

Jak může pomoci znalost metajazyka při výuce angličtiny
jako druhého jazyka?
Zapojením žáků s odlišným mateřským jazykem do procesu vrstevnického hodnocení a
sebehodnocení se nejen zlepšuje jejich povědomí o aktuálním úkolu/zadání, očekávaných standardech
a jejich vlastním výkonu souvisejícím s úkolem, ale také se rozvíjí metajazyk spojený s plněním
daného úkolu.
Metajazykem se myslí terminologie používaná k popisu jazykových reálií v daném jazyce (zde je
myšlena angličtina jako druhý jazyk žáků s odlišným mateřským jazykem, například polštinou,
litevštinou...). V praxi se může jednat například o anglickou terminologii vztahující se k anglické
gramatice anebo i o diskuse v angličtině o anglickém jazyku – jak jej správně používat. [10]
Znalost metajazyka u hlavního vyučovacího jazyka školy pomáhá žákovi s odlišným mateřským
jazykem lépe porozumět svému učiteli.
Pokud učitel například žákovi představí v angličtině dva slovní druhy, přičemž jeden je podstatné
jméno a jeden přídavné jméno, potřebuje žák vědět, co znamená v angličtině slovo „podstatné
jméno“ a co znamená „přídavné jméno“, aby pochopil, kde a jak budou tato slova v anglickém jazyce
použita. Schopnost vysvětlit (tzn. použít metajazyk), jak angličtina funguje, aniž by žák používal svůj
mateřský jazyk, mu pomáhá myslet anglicky a neopírat se o překlad. Učitelé často žádají žáky
s angličtinou jako druhým jazykem, aby se snažili přemýšlet v angličtině. To je možné pouze v
případě, že žák má dostatečnou anglickou slovní zásobu, o které může mluvit (tzn. aktivně používat
metajazyk), a také tehdy, pokud rozumí tomu, jak anglický jazyk funguje. [11]
Poznámka na závěr: Učitelé budou nejspíš muset vynaložit značné kreativní úsilí, aby nástroj typu
Nastavení kritérií hodnocení žáků zpřístupnili i těm žákům, pro něž je angličtina úplně novým
jazykem. Mohou však například využít ve výuce aktivity jako „semafor“ – kdy jsou děti dotazovány,
jak samy hodnotí svůj výkon.

Více o využití techniky „semafor“ ve výuce se můžete dočíst v textu: clanek/detail/snaseji-zaci-
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tezce-pripominky-zkuste-sebehodnoceni-a-zpetnou-vazbu

V 9. díle seriálu britské inspirace se můžete dočíst více o tom, jak probíhá v britské škole podpora
nově příchozích žáků ze strany specialisty pro podporu/rozvoj etnických menšin. Dozvíte se také, jak
může učitele a žáky podpořit pomocný učitel, který ovládá mateřský (první) jazyk nově příchozích
žáků.

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků
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46. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá
specialista pro podporu integrace etnických menšin
Jak probíhá v britské škole podpora nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ze
strany školních specialistů a dalších profesí? Jaká je náplň práce specialisty pro podporu integrace
etnických menšin a jak učitele a žáky může podpořit dvojjazyčný pomocný učitel? Proč školy kladou
při péči o tyto žáky takový důraz na vizuální prvky v prostředí školy a v čem se jim osvědčil školní
rituál „jazyk měsíce“?

Ilustrační foto / FOTO: Freepik

Specialista pro podporu integrace etnických menšin
Text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do
školní výuky. [1]
Stupeň podpory dostupné pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem se v britských
školách liší případ od případu. Některé školy, zejména ty s velkým počtem žáků s OMJ, mají mezi
svými zaměstnanci tzv. specialisty pro podporu integrace etnických menšin. Tuto službu si buď hradí
škola samostatně anebo je ﬁnancována místními úřady.
Mnoho základních škol mívá alespoň některé dny v týdnu k dispozici během výuky tzv. pomocné
učitele (podrobnější informace o této pozici najdete na konci textu) – v případě podpory žáků s OMJ se
pochopitelně často jedná právě o dvojjazyčné pomocné učitele.
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V některých případech mají školy možnost zaměstnávat i větší počet dvojjazyčných pedagogických
pracovníků (s různou mírou kvaliﬁkace, může se jednat o specialisty nebo o pomocné učitele s vyšší či
nižší kvaliﬁkací), kteří, kromě toho že ovládají anglický jazyk, mluví mateřským jazykem některé
skupiny žáků s OMJ, kteří do školy docházejí.
Všichni tito výše uvedení zaměstnanci pomáhají nově příchozím žákům s OMJ, aby se mohli efektivně
zapojit do výuky a aby si mohli rychle osvojovat anglický jazyk. Třídní učitelé by pak měli průběžně
dohlížet na to, aby podpora těchto žáků (zejména těch, kteří nemají žádnou předchozí znalost
anglického jazyka) byla pravidelná, stejnoměrná a systematická (nikoliv nahodilá nebo nárazová).
Podpůrný program pro tyto žáky by tedy měl být systematicky vedený a měl by zahrnovat pravidelné
společné schůzky všech aktérů, spojené s výměnou aktuálních informací o učebních pokrocích žáků.
Na základě toho je pak možné vhodně diferencovat pro žáky jednotlivé lekce a úkoly. To vyžaduje
zejména dobrou interní kulturu komunikace ve škole, v rámci které mohou všichni zapojení
pedagogičtí pracovníci školy – jak učitelé, tak specialisté a podpůrný personál – otevřeně a průběžně
komunikovat a spolupracovat.
Jsou to zejména třídní učitelé, kteří jsou důležitým článkem v pracovním týmu a kteří by měli
s ostatními pedagogickými pracovníky sdílet průběžně a pravidelně informace o:
stanovování cílů ve vzdělávání nově příchozích žáků s OMJ;
plánování výuky: rozvržení jednotlivých úkolů a aktivit ve vyučovacích hodinách (v rámci
tematických celků a počtu hodin);
plánování pomůcek ve výuce;
způsobu hodnocení (nové žáky je potřeba již od počátku odpovídajícím způsobem hodnotit).

Specialisté na výuku angličtiny jako druhého jazyka i dvojjazyční pedagogičtí pracovníci pak přispívají
v rámci práce tohoto týmu k procesu plánování: poskytují poradenství a podporu pro učební úkoly a
aktivity nejbližší vyšší úrovně pro žáky (jedná se o vzdělávací model dočasné intenzivní podpory, více
informací naleznete v 5. dílu našeho seriálu).

Jak konkrétně podpora žáků ve výuce probíhá?
V britských školách se osvědčila tandemová výuka: Třídní učitel a specialista pro podporu integrace
etnických menšin společně plánují, realizují a vyhodnocují výuku. Oba pedagogové společně vytvářejí
učební osnovy s výrazněji proinkluzivním obsahem, který nově příchozí žáci s OMJ potřebují.
Kromě kvalitní základní výuky, která uspokojuje každodenní potřeby žáků, mohou někteří žáci
vyžadovat krátkodobý intervenční program k urychlení učebního pokroku v určité konkrétní oblasti.
Tato intervence by měla vždy být časově omezená a pokud možno by se měla odehrávat v kontextu
třídy a být propojena s aktivitami ve školní třídě. Jeden z příkladů programu pro nově příchozí žáky s
OMJ je Talking Partners (Bradford Education). (Více informací o tomto programu naleznete v 7. dílu
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našeho seriálu). Program byl navržen tak, aby urychlil pokrok dětí v mluvení a poslechu.

Příklad z praxe: Jak funguje podpora nově příchozích žáků
na základní škole Upton Cross v Londýně?
Školu Upton Cross navštěvují žáci, v jejichž rodinách se mluví 43 různými jazyky. Nejnovější
údaje ukazují, že 94 % žáků této školy patří mezi žáky s OMJ. Přitom žáci ve škole v Upton Cross
dosahují výrazně lepších výsledků, než je celostátní průměr pro žáky s OMJ.
Jaké formy podpory mohou nově příchozí žáci s OMJ i jejich rodiče ve škole využít?
1. Dvojjazyční pedagogičtí pracovníci, kteří z velké části pokrývají spektrum různých
mateřských jazyků používaných ve školní komunitě
Ve škole pracuje více dvojjazyčných zaměstnanců (a to i specialistů), kteří mluví jak anglicky, tak i
mateřským jazykem některé z etnických menšin žáků. V případě potřeby se tedy rodičům i učitelům
nabízí podpora, školení a poradenství. Rodiče žáků mohou navíc využít překladatelskou a
tlumočnickou pomoc. [2]
2. Pravidelné proinkluzivní aktivity, jako např. „jazyk měsíce“
Ve škole jsou podporovány a zdůrazňovány etické principy založené na podpoře a porozumění všech
kultur a náboženství, a to jak mezi žáky, tak mezi zaměstnanci. Pravidelná proinkluzivní aktivita školy
– tzv. „jazyk měsíce“ – zahrnuje podporu různých mateřských jazyků, kterými žáci hovoří. Ve škole lze
v rámci akce „jazyk měsíce“ nalézt nástěnky, kde jsou vystaveny základní fráze v mateřském jazyce
žáka, státní symboly (vlajka rodné země) apod. Učitelé angličtiny jako druhého jazyka pak například
v rámci výuky pouští nahrávky základních slov a frází konkrétního mateřského jazyka některého žáka,
které tento žák připraví společně se členy své rodiny. Tato aktivita tedy dává žákům i pedagogům
příležitost, jednak porozumět různým kulturám, jednak si vyzkoušet komunikovat každý měsíc v
odlišném jazyce. [3]
3. Vizuální podpora jak ve výuce, tak v prostředí školy
Všude, kde je to možné, se během výuky používají učební pomůcky ve formě reálných předmětů a
obrázků. Prostředí samotné školy je navíc koncipováno tak, aby bylo co nejnázornější (vizuální
podněty, symboly, piktogramy).
4. Podpora žáků, aby v rámci výuky používali aktivně svůj mateřský jazyk

Žáci, kteří jsou nově příchozí a nemají žádnou znalost anglického jazyka, absolvují úvodní
zaškolení ve svém mateřském jazyce. Je jim také přidělen třídní kamarád – patron (pokud
možno mluvící stejným mateřským jazykem), aby jim pomohl v procesu adaptace.
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Pedagogové vybízejí žáky, aby aktivně během výuky používali i svůj mateřský jazyk. (Používání
více než jednoho jazyka má celkově pozitivní dopad na duševní výkonnost žáků.)
Novým žákům s OMJ s žádnou nebo jen velmi malou znalostí angličtiny jsou pravidelně
poskytovány speciﬁcké jazykové intervence v malých skupinách. Podporu zajišťují tzv.
dvojjazyční pomocní učitelé, aby nově příchozím žákům s OMJ pomohli překonávat aktuálně
existující rozdíly ve znalosti anglického jazyka v porovnání s ostatními žáky. [4]
Co se týče skládání zkoušek, obtížné písemné otázky v testech typu SAT, které jsou skládány ve
druhém jazyce žáků (tzn. angličtině) mohou být nově příchozím žákům s OMJ buď přečteny
nahlas anebo i přeloženy do jejich mateřského jazyka. To zároveň umožní těmto žákům získat
v testech tohoto typu adekvátnější hodnocení jejich skutečných znalostí. [4]

Co je test SAT?
SAT jsou celostátní testy, které žáci během studia na základní škole absolvují celkem dvakrát.
Nejprve na konci tzv. klíčové fáze 1 ve 2. ročníku a podruhé na konci tzv. klíčové fáze 2 v 6.
ročníku. Tyto standardizované testy jsou ve skutečnosti známé pod názvem Testy a hodnocení na
konci klíčové fáze, ale většina lidí je zná jako SAT (Scholastic Aptitude Test, česky: Zkouška
dovedností žáka). [5] Testy nejen že ověřují pokrok žáků ve vzdělávání, jsou jedním z ukazatelů
kvality vzdělávání ve škole. [6]
Tip:
O klíčových fázích v britském školství se můžete více dočíst v textu: Britská inspirace:
Hodnocení nově příchozích žáků

5. Podpora skupinové výuky, podpora aktivního používání druhého jazyka u žáků
Pedagogové povzbuzují žáky, aby během výuky pracovali ve dvojicích nebo skupinách a aby si o své
práci povídali jak se spolužáky, tak s učiteli.
6. Systematická a soustavná jazyková podpora žáků, kterou zajišťuje tzv. specialista
pro podporu integrace etnických menšin
Každý žák, o kterém se pedagogové domnívají, že potřebuje nějakou formu jazykové podpory, projde
procesem vstupního hodnocení. Pokud je to možné, hodnotí se také celková úroveň jeho mateřského
jazyka.
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Ve škole působí specialista pro podporu integrace etnických menšin. Zajišťuje, aby žáci, jejichž
mateřským jazykem není angličtina, měli ty nejlepší podmínky ke studiu všech předmětů. Vede
například i úvodní skupiny pro žáky - nováčky v raných fázích osvojování angličtiny. U nově příchozích
žáků s OMJ spolupracuje intenzivně zejména s těmi dvojjazyčnými zaměstnanci, kteří mluví
mateřským jazykem žáka (a tedy i jeho rodičů) a jsou schopni pomáhat s překládáním a tlumočením.
Specialista jinak tráví většinu času své pracovní doby přímo ve školních třídách, kde pracuje po boku
třídních učitelů a podporuje všechny žáky, pro které je angličtina novým jazykem. Specialista
společně s těmito žáky pracuje na slovní zásobě a gramatice s cílem zvýšit úroveň jejich porozumění
angličtině ve všech předmětech a zlepšit důležité dovednosti v oblasti školní gramotnosti, jako jsou
mluvení a poslech či čtení a psaní v anglickém jazyce. Věnuje se také pokročilejším bilingvním žákům,
kteří vyžadují podporu, co se týče osvojení „akademické“ angličtiny, a to pomocí speciﬁckých
učebních strategií. [4]

Kdo je v britské škole tzv. pomocný učitel?
Pomocný učitel (který může být označován i jako: asistent ve třídě, asistent pro podporu žáků či
asistent učitele) je zaměstnanec školy, který pomáhá učitelům tím, že jim během výuky
poskytuje různé druhy podpory.
Pomocní učitelé mají obecně za úkol zajistit, aby se každému žákovi dostávalo stejné úrovně
podpory ve výuce. Pokud například učitel potřebuje trávit více času s určitou skupinou žáků,
pomocný učitel zaměstná ty zbývající. Pomocný učitel je tedy k dispozici všude tam, kde učitel
aktuálně není. Když se například učitel domnívá, že určitému žákovi může prospět více
individuálních lekcí řízeného čtení, může se tohoto úkolu ujmout právě pomocný učitel.
Někteří pomocní učitelé poskytují všeobecnou pomoc a podporu, zatímco jiní se specializují na
konkrétní formy podpory, jako například:
poskytování podpory ve školních předmětech, jako je matematika, hudební výchova,
anglický jazyk apod.;
pomoc při integraci a podpoře nadaných žáků;
podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (zde se uplatní zejména dvojjazyční pomocní
učitelé, kteří ovládají mateřský jazyk žáků s OMJ);
podpora žáků s problémovým chováním.
Pomocní učitelé se také mohou školit v dalších dovednostech, jako je podpora studijní a pracovní
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motivace žáků, využití hry v procesu učení, pozorování a hodnocení žáků, komunikace s žáky a
poskytování zpětné vazby žákům, budování proinkluzivního prostředí ve škole, pedagogická
intervence, první pomoc apod. Pomocné učitele lze nalézt v mateřských, základních i středních
školách. [7] Obsah práce pomocného učitele závisí jednak na odborné kvaliﬁkaci, jednak na tom,
co konkrétně vyžadují učitelé a jaký typ podpory potřebují žáci ve třídách, kde pomocní učitelé
pracují. [8]
Pozici pomocného učitele mohou vykonávat zájemci s různým stupněm vzdělání od základního až
po vysokoškolské. Tuto činnost mohou dokonce vykonávat i žáci středních škol (nemusí být za
svou pomoc placeni, v některých zemích, jako např. v USA, mohou místo platu dostávat např.
studijní kredity). S výší vzdělání pomocného učitele se pochopitelně mění rozsah odborných
kompetencí i spektrum vykonávaných činností. [7]
K tomu, aby se zájemce mohl stát asistentem ve třídě, není potřeba žádná odborná kvaliﬁkace.
Pozice na základní úrovni vyžadují základní dovednosti v oblasti čtení a psaní a určité zkušenosti
s prací s dětmi. Většina škol nepožaduje, aby pomocný učitel měl zkušenosti s prací s dětmi ve
vzdělávacím prostředí. U specializovanějších pozic pomocného učitele může pochopitelně
existovat požadavek na konkrétní kvaliﬁkaci. [8]
Typický den pomocného učitele (s nižším stupněm odborné kvaliﬁkace) může zahrnovat úkoly
jako:
příprava učeben na vyučování,
pomoc učiteli s plánováním vyučovacích hodin,
poslech četby žáků nebo čtení žákům,
úklid třídy před a po vyučování,
pomoc žákům, kteří potřebují další podporu,
pomoc učitelům se zvládáním chodu třídy,
péče o žáky, kteří jeví známky psychických (smutek, naštvání, rozčílenost) nebo fyzických
obtíží (žák se zranil…),
tvorba/příprava zdrojů/materiálů pro učitele a žáky,
poskytování podpory i mimo přímou výuku, například na školních exkurzích,
pomoc s mimoškolními aktivitami, jako jsou společné snídaně a školní kluby,
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provádění administrativních úkonů,
dohled nad žáky, pokud je učitel dočasně nedostupný, nebo podpora některé skupiny v
rámci školní třídy. [8]

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
pupils with English as an additional language (v českém překladu: žáci s angličtinou jako druhým
jazykem).

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
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9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

Zdroje:
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2021]
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https://blogs.glowscotland.org.uk/an/EALe-LearningBlog/2014/01/09/language-of-the-month/
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Language. [online]. [dat. cit. 7. 7. 2022]. Dostupné z:
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47. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při
začleňování nových žáků
Poslední část desetidílného seriálu z cyklu zahraniční inspirace o začleňování nově příchozích žáků s
odlišným mateřským jazykem (OMJ) se zaměřuje na specifické aktivity, jimiž mohou učitelé i
spolužáci pomoci novým žákům se zapojením. Většina z nich se týká rozvoje empatie a naslouchání.
Důležitou roli v úspěšném začlenění žáků hrají také jejich rodiče a v neposlední řadě rozvíjení
původního mateřského jazyka.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay
Text vychází z britského dokumentu Národní strategie podpory začleňování nově příchozích
žáků do školní výuky. [1]
Konkrétní doporučení, která v tomto textu najdete, jsou přenositelná i do českého školního
prostředí pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem.
Přehled všech dílů seriálu spolu s webovými odkazy zájemci najdou pod textem.

Jak nepodcenit úvodní zapojení nových žáků do
dění ve škole
Aktivní zapojení nových žáků s OMJ do chodu školy zlepšuje studijní výsledky, má pozitivní vliv na
jejich chování a kvalitu školní docházky. Také podporuje vytváření proinkluzivního klimatu v samotné
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škole. Aby bylo jejich začlenění úspěšné, musejí školy zvážit, jak co nejlépe podpořit nově příchozí
žáky, včetně těch, kteří s výukou druhého jazyka (hlavního vyučovacího jazyka školy) teprve začínají.

Zapojení žáků se týká těchto klíčových oblastí:
Žák dostává dostatečný prostor pro sebevyjádření: má svůj hlas, tzn. může vyjádřit svůj názor a
k jeho názoru se přihlíží (učitel i žáci mu naslouchají).
Žák se aktivně podílí na vlastním procesu učení (např. má možnost rozhodovat se v průběhu
výuky, zvolit si typ aktivity, typ a obtížnost dalšího úkolu, další volitelnou aktivitu, pokud již
s úkolem skončil, provádí sebehodnocení).
Žák spolupracuje s vrstevníky a během výuky probíhá oboustranná vrstevnická podpora.

Proč je důležité, aby dospělí ve škole novým
žákům naslouchali?
Přestup na novou školu v jiné zemi může být pro nově příchozí žáky s OMJ obtížný. Čeká je nejen
adaptace v nové škole, ale potřebují se také seznámit s novou zemí, její kulturou, osvojit si druhý
jazyk. Mnozí žáci z tohoto důvodu můžou prožívat pocity osamění, bezmoci, mohou se cítit
dezorientovaní, zaskočení. Někteří žáci si mohou s sebou přinášet ještě další zátěž: přicházejí ze
zemí, ve kterých dochází ke konfliktům a kde jsou porušována lidská práva. Další děti se mohou
těžce vyrovnávat se ztrátou rodiče. Rodiče některých dětí mohli zahynout ve válce, nebo nejsou z
nejrůznějších důvodů v kontaktu se svými dětmi a dalšími rodinným příslušníky.

Využijte aktivity, které probíhají ve společném
kruhu
Jak pomoci novým žákům, aby se ve škole cítili dobře a rychle se začlenili mezi své vrstevníky i do
širší komunity školy? Ve Velké Británii se často využívají aktivity probíhající ve společném kruhu,
které mají svoje daná pravidla i cíle. Práce v kruhu nabízí žákům s OMJ nejen příležitost vyjádřit své
myšlenky, pocity a názory, ale také rozvíjet svou znalost hlavního vyučovacího jazyka školy.
V britském prostředí je obvyklou aktivitou Chvilka v kruhu (anglicky: Circle time).

Tip:
Podívejte se na podrobný manuál k aktivitě Chvilka v kruhu, přenositelný i do českého školního
prostředí.
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Jaké aktivity může český učitel použít, pokud se rozhodne pracovat s žáky
v kruhu?
1. Do českého jazyka byl přeložen metodický průvodce Vytváření Kruhů přátel. Kruhy přátel
jsou zaměřené na vrstevnickou podporu a také na podporu inkluze. Výhodou této aktivity je
nesporně to, že od učitele nevyžaduje velký časový závazek. Hlavním cílem kruhu je zejména
vrstevnická podpora, hlavní díl aktivity tedy provádějí samotní žáci. Role učitele spočívá ve
vedení celého procesu řešení problémů. Setkávání kruhu vrstevníků a takzvaného dítěte
v centru zájmu probíhá jednou týdně zhruba na dvacet minut. Výhodné je, když se setkání
účastní i asistent pedagoga (pokud ve třídě působí). Dítětem v centru zájmu je v rámci tohoto
kruhu jakýkoli mladý člověk, u něhož je možné posílit a zlepšit jeho začlenění do běžného, a
tedy i školního, prostředí. Rodiče tohoto dítěte by měli být s aktivitou seznámeni a souhlasit
s ní. Rovněž samotné vybrané dítě by mělo souhlasit.

Hlavním cílem aktivity je v rámci školní třídy vytvořit užší podpůrný kruh dobrovolníků/spolužáků,
kteří se budou aktivně podílet na začlenění a vytváření možností získat více přátel u žáka, který:
má obtíže v chování,
má obtíže v komunikaci a spolupráci s vrstevníky,
je nový a projevuje obtíže s adaptací,
má málo přátel, úzký sociální kruh, cítí se izolovaný apod.

Metodu využijí zejména zkušení učitelé, kteří prošli výcvikem v komunikačních technikách a
rozumějí přístupu k žákům. Metoda vyžaduje zapojení psychologa nebo jiného experta mimo školu, a
to na úvodním sezení se žáky, kde všichni „načrtávají“ obraz dítěte v centru zájmu: popisují jeho
pozitiva a negativa (samotné dítě v centru zájmu se sezení také účastní). Úvodní sezení slouží jako
podklad pro realizaci dalších aktivit zaměřených na rozvoj empatie a porozumění dítěti v obtížné
situaci a následně pro vytvoření finálního, užšího kruhu dobrovolníků.

Úvodní sezení, kde se popisují pozitiva a negativa dítěte v centru zájmu, je značně citlivou částí celé
aktivity a vyžaduje jednak otevřenou a upřímnou, jednak ohleduplnou a respektující komunikaci od
všech účastníků kruhu.
Metoda je proto vhodná zejména pro ty třídy, kde již pravidelně probíhají vyučovací hodiny nebo
chvilky zaměřené na sociální a emoční rozvoj žáků a kde jsou žáci zvyklí navzájem otevřeně a
s respektem komunikovat. Ve třídě (škole), kde není zvykem komunikovat otevřeně a s respektem,
může být použití této aktivity kontraproduktivní: bez prospěchu pro dítě v centru zájmu. Metoda
může být naopak přínosem v těch školách, jejichž vedení i pedagogický sbor kladou důraz na
pozitivní klima ve škole i ve třídách a v rámci výuky pravidelně zařazují aktivity na rozvoj
komunikace, spolupráce, tolerance a empatie.
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2. Učitel se také může rozhodnout využít metodu práce v takzvaném komunitním kruhu.
Komunitní kruh slouží ke kultivování vztahů ve třídě, budování důvěry mezi žáky a také k
prevenci sociálně patologických jevů. Jak často aktivitu zařazovat a jaká pravidla jsou vhodná
během práce v komunitním kruhu, se můžete dozvědět v tomto podrobném manuálu: Jak
pracovat s dětmi v komunitním kruhu.pdf (zapojmevsechny.cz)

3. Oblíbené jsou rovněž ranní kruhy jak v jednotlivé školní třídě, tak ranní kruhy všech žáků
školy (lze dobře využít v případě menších, rodinných škol) nebo kruhy na konci výuky spojené
se sebehodnocením. Obě tyto aktivity jsou mj. často využívané v rámci vzdělávacího programu
Začít spolu. „Třídy v programu Začít spolu se scházejí ve společném kruhu ráno před samotnou
výukou a potom na závěr vyučování. Závěrečný kruh dává prostor k hodnocení i sebehodnocení
a uplatnění různých metod a her." [2]

4. Další aktivitou, kterou učitel může ve výuce využít, je tzv. hraní rolí. Během hraní rolí může
učitel formovat správné používání druhého jazyka u žáků s OMJ, a tak přispívat k jejich
začlenění a participaci ve výuce. (V českém školním prostředí jsou aktivity typu hraní rolí
využívány v rámci tzv. dramatické výchovy).

Tip:
Zde najdete podrobný manuál a pracovní list k aktivitě Hraní rolí, přenositelný i do českého
školního prostředí.

Jaké pomůcky může učitel využít, pokud pracuje s žáky prostřednictvím
společného kruhu?
Komunikaci v kruhu usnadní nejrůznější drobné rituální předměty, pracovat lze také například s tzv.
panenkami s osobností (anglicky: „Persona Dolls“). Společná aktivita se zapojením panenek
s osobností je vhodná pro děti od tří do devíti let ve školkách, školách i v rámci zájmového a
neformálního vzdělávání. Cílem aktivity je předcházet vyčleňování dětí z kolektivu, podpořit
soudržnost mezi vrstevníky a upevňovat hodnotový žebříček dětí. Pomocí panenky, která má jméno,
příběh i povahu (tzn. citové a snahové vlastnosti), učitel vždy sdílí vybraný konkrétní příběh. Potom
následuje společná debata.

Tip: Zájemci o práci s Persona Dolls se mohou obrátit na vzdělávací program Varianty
organizace Člověk v tísni.
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Školy mohou také vyvinout řadu přístupů umožňujících podíl dětí na rozhodování. Žáci mohou
například přispívat svými nápady, jak přivítat a podporovat nově příchozí žáky s OMJ s ohledem na
své vlastní zkušenosti. Nápady se mohou probrat na fokusních skupinách, dotazníkovou metodou či
prostřednictvím schránek (boxů), kam žáci vkládají na lístečcích své návrhy a nápady.
Je třeba zvážit, jak umožnit dětem, které s druhým jazykem začínají, vyjádřit své myšlenky a pocity,
zejména ve školách, kde nikdo nesdílí jejich mateřský jazyk. Shromažďování nápadů od dětí by dalo
škole představu o tom, jak vnímaly poskytovaná opatření a jak by se dala zlepšit. Žáci se také mohou
zapojit do tvorby materiálů, jako jsou vstupní manuály a DVD pro nově příchozí žáky s OMJ, a to v
mateřském jazyce těchto žáků. Mohou také připravit dvojjazyčné slovníčky výrazů a frází, které
vnímají jako zásadní během úvodní adaptace a začleňování do prostředí školy.

Příklad z praxe:
Na základní škole na severu Anglie v posledních několika letech přibylo mnoho nově příchozích
žáků z východní Evropy. Vedení školy chtělo zjistit, zda mělo předchozí školení učitelů na
vzdělávání těchto žáků pozitivní vliv. Ředitel a zástupce ředitele se zeptali řady nově příchozích
žáků na jejich zkušenost s výukou.
Namísto kladení jednotlivých otázek, kde by žáci mohli více kontrolovat svoje výpovědi, je
jednoduše požádali, aby jim vyprávěli o svých zkušenostech. Z jejich výpovědí zjistili, že výcvik,
kterým učitelé prošli, měl na proces učení se těchto žáků jednoznačně pozitivní dopad.

Jak motivovat žáky k aktivnímu postoji v
procesu učení
„Děti potřebují být aktivními účastníky svého vlastního učení. To platí o všech dětech, a zejména o
těch, které potřebují cílenou podporu kvůli přerušenému základnímu vzdělávání. Takové děti lze
povzbudit tím, že e aktivně zapojí do plánování svých vlastních vzdělávacích cílů a přezkoumávají
svůj vlastní pokrok.“ [3]

Přijímání podpory od vrstevníků a spolupráce s
nimi
Děti se vzájemně podporují ve svém vlastním učení a rozvoji prostřednictvím společné práce
s vrstevníky ve dvojicích a ve skupinách. Žáci s OMJ pak nabývají velkou porci znalostí jazyka právě
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od svých spolužáků, jak jednojazyčných, tak i dvoujazyčných. Naplánované příležitosti k mluvení a
poslechu spolu s kolaborativním učením podporují a zrychlují nabývání znalostí nového jazyka.

Tip:
O plánovaných příležitostech k poslechu a mluvení a o kolaborativním učení se více dočtete v s
díle seriálu:
Britská inspirace, 7. díl | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Příklad z praxe:
Před několika lety byli nově příchozí žáci s OMJ na jedné základní škole v jihovýchodní Anglii
vzácným jevem. Během několika posledních let se to však výrazně změnilo, žáci postupně začali
přicházet. Škola začala usilovně pracovat na rozvoji řady aktivit, jak přivítat nově příchozí děti a
podpořit je v rozvoji jejich znalosti druhého jazyka. Jednou z těchto aktivit je polední klub „V
pohodě si povídáme“. Aktivita se točí kolem různých webových stránek, které může vytipovat
například školní specialista pro podporu/rozvoj etnických menšin. Každý žák přichází s anglicky
mluvícím kamarádem a pracují společně, prohlížejí si různé internetové stránky. Vzhledem k
tomu, že jsou přátelé, rozhovor plyne snadno a pečlivě vybrané webové stránky poskytují dobrý
výchozí bod pro diskusi. A zatímco anglicky hovořící žák poskytuje žákovi s OMJ dobrý vzor pro
rozvoj jazyka, obě děti mohou sdílet své odborné znalosti, jak prozkoumávají vybrané webové
stránky. Ty zároveň musí zaručovat, že se žákům dostává dostatečného impulsu jak k
neformální, tak zároveň k hlubší konverzaci, při které mají možnost sdílet nejrůznější poznatky a
informace o tématu.

Podpora spolužáků může nabývat též formy spřátelení se na školním hřišti, v době oběda nebo
partnerské či kamarádské výpomoci ve třídě. Dá-li se nově příchozímu dítěti příležitosti užívat
během takové spolupráce i svého mateřského jazyka, je to pro ně nejen ocenění hodnoty jeho jazyka,
ale též uznání, že i dítě, které se teprve učí nový jazyk, má co nabídnout.

Společná práce: domov, škola a komunita

279

Partnerství s rodiči
Výzkumy potvrzují, že zapojení rodičů do vzdělávání dítěte má pozitivní vliv. Rozvíjení silných vazeb
mezi domovem a školou by mělo být součástí podpory každé školy pro nově příchozí žáky s OMJ.
Rodičovská podpora je mnohem mocnější silou, než je rodinné zázemí, velikost rodiny či míra
vzdělanosti rodičů.
Efektivní spolupráce s rodiči zahrnuje vědomí, že:
většina rodičů se chce podílet na vzdělávání svých dětí;
rodiče jsou prvními vychovateli svých dětí a zůstávají klíčem k jejich vzdělávání;
rodiče hrají klíčovou roli v tom, aby jejich děti rozvíjely pevný pocit vlastní identity a sebeúcty;
rodiče svým dětem rozumějí nejlépe;
je velmi důležité naslouchat tomu, co rodiče tíží nebo s čím si dělají starosti; tato činnost
přesahuje samotnou činnost pedagogů ve výuce a ve škole, zároveň ji ale nelze podceňovat;

Nejúspěšnějšími školami v začleňování a v práci s nově příchozími žáky jsou ty, jež rozvinuly vysokou
míru rodičovské participace. Tyto školy mají své „uvítací klima/ovzduší". Co je nedílnou
součástí takového klimatu?

Škola aktivně oceňuje kulturní, jazykové a náboženské zázemí rodičů všech žáků;
škola je nedílnou součástí místní komunity;
škola podporuje účast rodičů na aktivitách spolu s dětmi, např. formou příležitostí k tzv. učení
se v rodině.

A jak poznají rodiče, že jejich děti docházejí do školy, kde jsou vítáni? Taková škola dává
všem rodičům pocit a jistotu, že:
Personál školy má zájem s nimi komunikovat o jejich pocitech a názorech;
jejich pocity a názory jsou vždy přijímány s respektem a vážností;
jsou ve škole vítáni, a že hrají v rámci školy pozitivní roli.

Další informace: Co je tzv. „učení se v rodině“?
Cílem „učení se v rodině“ je povzbudit členy dané rodiny, aby se učili společně. Podporuje se
zejména mezigenerační učení. Vzdělávací aktivity v rodině mohou být navíc speciálně navrženy
takovým způsobem, aby rodiče měli příležitost osvojit si strategie, jak své děti podporovat
v procesu učení se. [4]
„Učení se v rodině je účinná metoda, která podporuje aktivní zapojení členů rodiny i jejich
proces učení se. Podporuje pozitivní postoje všech členů rodiny k celoživotnímu vzdělávání,
podporuje jejich schopnost zvládat socioekonomické překážky a v neposlední řadě se může
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aktivně podílet na řešení obtíží souvisejících s nejrůznějšími znevýhodněními, co se týče
vzdělávání." [4]

v případě potřeby zajišťuje podporu tlumočníka;
dle potřeby směřuje rodiče k relevantním službám, jako např. výuce angličtiny.

Je však třeba mít na paměti, že existují faktory, které mohou zapojení rodičů žáků s OMJ snižovat.
Typicky to mohou být tyto faktory:
Rodiče nejsou seznámeni s místním (pro ně novým) vzdělávacím systémem a mohou se tudíž
cítit nejistí v tom, jak by se mohli zapojit.
Rodiče si mohou přinášet zkušenost s takovým vzdělávacím systémem, kde se aktivní zapojení
rodičů ze strany školy neočekávalo.
Omezená znalost jazyka může vést k tomu, že se rodiče nebudou cítit dostatečně sebejistě, aby
iniciovali interakci se školou.
Nedostatek vzdělávacích příležitostí v průběhu jejich vlastního života může vést k tomu, že
rodiče nebudou mít dostatek sebedůvěry iniciovat interakci se školou.
Zkušenosti ze země původu mohou u některých rodičů vést i k pochopitelným obavám ohledně
styku s autoritou a kontaktu se školami.
Rodiče mohou mít pocit, že nemají škole co nabídnout /čím přispět.
V rámci školy nemusí být k dispozici vhodná dvojjazyčná podpora nebo vhodné překladatelské
či tlumočnické služby.
Když školy plánují zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí, musejí tyto faktory brát v potaz.

Naslouchání a sdílení
Partnerství s rodiči nově příchozích žáků musí být postaveno na procesu naslouchání a sdílení. Je
zásadní, aby rodiče i škola vnímali komunikaci jako obousměrný proces. Jedním z prvních kroků v
rozvoji obousměrné komunikace s rodiči by mělo být založení kultury snadného (nízkoprahového)
přístupu a neformálních kontaktů. Učitelé a vedoucí pracovníci učitelského sboru by měli být
rodičům k dispozici na počátku i na konci školního dne. Je to doba, kdy rodiče do školy přicházejí tak
jako tak – buď přivážejí, nebo vyzvedávají své děti. V některých školách učitelé na konci školního dne
dovedou děti na školní hřiště a tam iniciují diskusi s rodiči, čímž pomáhají těm, kteří se necítí dost
sebejistě, aby sami překonali obtíže při komunikaci se školou. Neformální kontakty škole také
usnadňují sdílení novinek a dobrých zpráv o úspěších dětí. Řada rodičů pochází z prostředí, kde ke
kontaktu se školou docházelo jen tehdy, když určitý problém narostl a bylo nezbytně nutné jej řešit.
Zaměření se na dobré zprávy pomůže zmírnit nebo odstranit jakékoli negativní pocity, které by tito
rodiče mohli zažívat.
Při stanovování formálnějších schůzek s rodiči je zásadní pečlivě plánovat, aby jednotlivé body byly
jasné a stručné. Rodičům, jejichž znalost hlavního vyučovacího jazyka školy nestačí k vedení
konverzace, by měli být k dispozici tlumočníka. Tlumočník by měl být dopředu informován, o čem
setkání bude, aby proběhlo co nejplynuleji.
Je také důležité, aby školy aktivně shromažďovaly názory rodičů svých žáků. Existuje množství
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různých přístupů, jak toho lze dosáhnout. Některé školy například vytvářejí skupiny zástupců všech
rodičů, jiné sbírají ohlasy rodičů neformální cestou, třeba během pravidelné „ranní kávy s rodiči“.
Může být také svoláno otevřené formální setkání, na němž škola zjistí pocity a názory rodičů na
vybrané téma.
Pro řadu rodičů je největší bariérou v komunikaci a partnerství se školou jejich vlastní omezená
znalost hlavního vyučovacího jazyka školy.
Školy by měly zvážit, jak pomoci rodičům svých žáků tuto bariéru překonat, a vyvinout strategii, jež
jim umožní vyjádřit své pocity a postoje a zároveň přijmout jakékoli informace, které jim škola chce
sdělit. Taková strategie by měla být sdílena se všemi zaměstnanci školy.
Některé školy mohou využívat dvojjazyčné zaměstnance, ale existuje také mnoho škol, kde nejsou
žádní zaměstnanci, kteří sdílejí jazyk rodičů. V takových případech budou školy čas od času
potřebovat tlumočníka. Mohou využít někoho z místní komunity, nebo vpřekladatelský servis. Je
nezbytné, aby překladatelé přítomní u jakýchkoli důvěrných rozhovorů nebyli přáteli ani příbuznými
rodičů. Školy mohou také využít letáky a informační materiály přeložené do mateřského jazyka
rodičů.

Tip: V českém školním prostředí mohou najít rodiče přicházející z Ukrajiny informace ve svém
jazyce na webové stránce: Pro Ukrajince / для українців - edu.cz

Školy, které mají bilingvní učitele, mohou mít zájem vytvořit si své vlastní materiály pro rodiče. Pro
rodiče, kteří jsou limitovaní v gramotnosti i ve svém vlastním jazyce, může být nejlepší cestou
konverzace z očí do očí nebo využití nahrávek, videí apod.

Neustávat v rozvoji mateřského jazyka
Někteří rodiče se mohou domnívat, že díky životu v anglicky mluvící zemi musí doma se svými dětmi
minimalizovat užívání mateřského jazyka. Udržování a rozvíjení mateřského jazyka však umožňuje
žákům, kteří s druhým jazykem teprve začínají, nejen komunikovat tak, jak jim nejvíce vyhovuje, ale
také podporuje jejich osvojování si druhého jazyka. U dětí, jejichž znalost mateřského jazyka není
průběžně udržována, může být následně obtížnější si úspěšně osvojit druhý jazyk, obzvláště když je
čekají náročnější výzvy ve výuce jako osvojování si širší slovní zásoby (odborné výrazy, podrobnější
slovní zásoba ve specifickém tématu), podrobnější a složitější gramatika, správný slovosled, stavba
vět a další.
Mít možnost používat mateřský jazyk je důležité zejména tehdy, kdy se žák s OMJ setkává
s nejrůznějšími novými pojmy v rámci učebních osnov. Tehdy mu mateřský jazyk může sloužit jako
užitečný výchozí nástroj k prozkoumávání těchto pojmů.
Malé děti jsou zvláště náchylné ke ztrátě schopnosti komunikovat ve svém mateřském jazyce, pokud
je veškerá interakce v tomto jazyce omezena. Rodičům lze proto doporučit, aby v mateřském jazyce
dětí vykonávali takové činnosti, jako je čtení, používání čísel (podle úrovně znalostí dítěte), nebo aby
své děti povzbuzovali, aby v mateřském jazyce vyprávěly o tom, co se naučily.
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Jak povzbudit rodiče, aby se zapojili do komunikace se školou?
Mnozí rodiče nově příchozích žáků rádi pomáhají ve třídách. Některé školy je proto aktivně nabírají a
poté jim poskytují školení a odborné znalosti o tom, jak podporovat učení dětí. Pro rodiče, kteří ještě
neovládají angličtinu na úrovni, kterou by taková práce vyžadovala, nabízí řada škol rodičům
možnost zapsat se do kurzů angličtiny, ICT, šití a podobně. Některé školy pořádají hodiny angličtiny
za účasti rodičů i dětí, jiné pořádají ranní posezení při kávě, jež rodičům umožňují vzájemnou
socializaci. To pomáhá zvláště v případech, kdy jsou rodiny jazykově a kulturně izolované, například
v rámci místní pospolitosti s rodiči nesdílí jejich jazyk či kulturní zázemí.
Mnohé školy mají pro rodiče zřízenou i zvláštní místnost, často zajištěnou školním zaměstnancem,
kde se mohou zastavit či navštěvovat své kurzy. Dát rodičům důvod, proč do školy zajít, pomůže
jejich pocitu bezpečí a konformity ve školním prostředí a podpoří vzájemnou komunikaci mezi
rodinou a školou.
Školy také mohou určit tzv. styčnou (bilingvní) osobu mezi ostatními rodiči a školou, která moderuje
komunikaci mezi školou a všemi rodiči a je k dispozici třídnímu učiteli, například pomáhá při
organizaci nejrůznějších aktivit. Role tohoto „rodiče školní třídy“ může být rotující, tzn. může se
střídat více osob (optimálně bilingvní rodiče, kteří již dobře ovládají druhý jazyk), například po
jednom měsíci. Takový člověk může mít zejména za úkol všem ostatním rodičům pravidelně předávat
potřebné informace ať už ústně, nebo e-mailem. [5]

Příklad z praxe:
Základní škola v Severní Anglii zaměstnává pracovníka pro podporu rodiny. Ten připravil pro
rodiče kurzy matematických dovedností a angličtiny.
Dílny dávají rodičům příležitost setkat se s ostatními rodiči, naučit se nové dovednosti v
angličtině a matematice a později v rámci workshopu pracovat se svými dětmi. Tato aktivita
umožňuje rodičům lépe podporovat vzdělávání svých dětí. Škola také vytvořila neformální
„odpolední rodičovskou kavárnu“ pro rodiče, kteří se chtějí stýkat se zaměstnanci školy a mezi
sebou navzájem. Rodičům je k dispozici poradce pro podporu rodičů ve škole, kterého mohou
požádat o pomoc a radu ohledně místních služeb a dalších záležitostí.

Vazby na komunitu
„Kromě úzké spolupráce s rodiči musí být základní školy úzce propojeny s místní komunitou.“ [6]
Komunity, které školu obklopují, jsou stejně různorodé jako osazenstvo školy a nově příchozí děti
mohou, ale nemusí být etnicky zastoupeny v místní komunitě.
Propojení s místní komunitou může školám poskytnout řadu výhod. Školy mohou:
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Být napojené na komunitní jazykové kurzy, na školy pro mimoškolní doplňující výuku (viz info
níže), na náboženské školy atd. Školy mohou tímto způsobem nejen sdílet informace o dětech,
ale může být docela přínosné vidět děti v jiném vzdělávacím prostředí.

Další informace:
Školy pro mimoškolní doplňující výuku – jedná se o komunitní iniciativy, které tímto
způsobem poskytují dodatečnou vzdělávací podporu dětem navštěvujícím běžné školy. Tyto školy
jsou často zaměřeny na poskytování specifické jazykové, kulturní a náboženské výuky pro děti z
etnických menšin. Jsou zakládány a spravovány členy komunity, zpravidla na dobrovolném
základě. Jako komunitní organizace fungují coby informační podpora pro dospělé i děti a také
zastávají roli advokační – coby veřejná podpora místní komunitě poskytující doporučení
v konkrétních tématech, například ohledně místního politického a komunálního dění. V Anglii
existuje tři až pět tisíc takových škol. [7]

Zorganizovat v rámci komunity jazykové kurzy pro rodiče a další členy komunity, kteří
neovládají druhý jazyk (potažmo hlavní vyučovací jazyk školy).
Zorganizovat komunitní jazykové třídy, které zahrnují široké spektrum účastníků (rodiče, děti i
zaměstnance školy).
Využívat odborné znalosti lidí z komunity k pomoci s kurikulárními a mimoškolními aktivitami.
Rozvíjet vztahy s místními firmami, komunitními organizacemi a náboženskými skupinami.
Získávat pro školu tiskoviny, oblečení a další zdroje od místních podniků a obchodů.
Umožnit různým částem místní komunity využívat zázemí školy.

Terminologie použitá v textu:
V anglickém jazyce jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) obvykle označování jako:
„pupils with English as an additional language“ (v českém překladu: „žáci s angličtinou jako
druhým jazykem“). Mateřský jazyk těchto žáků bývá označován jako „první jazyk“ (v angličtině:
„first language“).

Zaujalo vás téma? Všechny díly seriálu, který se věnuje tématu začleňování nově
příchozích žáků v britském základním školství, najdete zde (díly budeme postupně
zveřejňovat):
1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce
pro 1. stupeň základních škol
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2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům
3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?
4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků
5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat?
Model dočasné intenzivní podpory 1
6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné
intenzivní podpory 2
7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Model dočasné
intenzivní podpory 3
8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků
9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace
etnických menšin
10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

Zdroje:
[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and
Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z:
https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat. cit. 21.
8. 2022]
[2] KOLEKTIV AUTORŮ. (2020). 5 metod hodnocení v programu Začít spolu. [online]. Dostupné z:
clanek/detail/5-metod-hodnoceni-v-programu-zacit-spolu [dat. cit. 21. 8. 2022]
[3] © CROWN COPYRIGHT. (2005). Pupil participation Primary National Strategy (DfES 75-2005
PD5-EN). Manchester (UK): Department for Education.
[4] EDUCATION SCOTLAND. (2021). What is Family Learning? [online]. Dostupné z:
https://education.gov.scot/improvement/research/what-is-family-learning [dat. cit. 21. 8. 2022]
[5] BAIN ELEMENTARY SCHOOL. (2018). Room Parent Guidelines and Responsibilities 2018-2019.
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[online]. Dostupné z:
https://schools.cms.k12.nc.us/bainES/Documents/2018-2019%20Bain%20Elementary%20Room%20P
arent%20Guide.pdf [dat. cit. 21. 8. 2022]
[6] © Crown copyright. (2007). Primary National Strategy. Excellence and Enjoyment: Learning and
teaching for bilingual children in the primary years (DfES 0377-2003). [online]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/19
0589/Learning_and_teaching_for_bilingual_children.pdf [dat. cit. 21. 8. 2022]
[7] THE NATIONAL RESOURCE CENTRE FOR SUPPLEMENTARY EDUCATION. (2022).
Supplementary Education. [online]. Dostupné z:
https://www.supplementaryeducation.org.uk/supplementary-education-the-nrc/ [dat. cit. 21. 8. 2022]
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48. „Důležitá je empatie“: Kamila Finková založila adaptační
skupinu a školní klub pro děti z Ukrajiny
Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační
skupinu, které fungovaly od března do srpna 2022. Založila je pro nově příchozí děti z Ukrajiny
v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. V projektu zúročila svoje zkušenosti ze zahraničí i
ze speciálního školství. Za důležitý faktor pro realizaci podobné aktivity považuje empatii vůči
uprchlíkům. Výraznou pomocí byla předchozí zkušenost zaměstnanců školky s dětmi s odlišným
mateřským jazykem.

Ilustrační foto | FOTO: Pixabay

Kvalitní a inkluzivní školka
Mateřská škola Větrná je „barevnou“ školou rodinného typu, kde má každý prostor pro
projevení svého názoru i individuality. Pestrost osazenstva školky je mj. zapříčiněna její
polohou – leží nedaleko Biologického centra AV ČR nebo Salesiánského střediska mládeže. Do
školky tak docházejí například děti vědců ze zemí celého světa. Školka také spolupracuje
s domem seniorů. Děti tak mají možnost se každodenně potkávat s různorodostí a učit se
respektu a toleranci. Ve školce se mluví německy, anglicky a rusky a neřeší se zde, z jaké
země nové dítě přichází. Každé dítě i jeho rodič jsou přivítáni stejně, jako kdyby se jednalo o
místní děti a rodiče.
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Samotný tým školky je stmelený i dostatečně proškolený – ví, jak a kde může dětem
s odlišným mateřským jazykem i jejich rodičům pomoct. Pedagogický tým je také velmi
různorodý – mnoho učitelek si vyzkoušelo jinou profesi, než začaly učit. Vedení školky klade
větší důraz na psychickou pohodu u dětí než na výkon. Pozitivní „rodinné“ klima je prioritou.
Cílem je vytvořit „rodinnou“ a pevnou vztahovou vazbu zejména mezi třídními učitelkami a
dětmi v jednotlivých třídách. Zaměstnanci školky navíc například pravidelně vyprovází děti do
první třídy základní školy.

Tip:
Podívejte se na video, kde paní ředitela Kamila Finková o své zkušenosti se založením školního
klubu i adaptační skupiny vypráví!

Heterogenní třídy a péče o děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
Školka má celkem sedm tříd, od 1. 9. 2022 také už šest asistentů pedagoga. Třídy ve školce
jsou heterogenní – do školky docházejí i děti s češtinou jako mateřským jazykem nebo s OMJ,
které mají PAS, LMP či ADHD. Školka konzultuje vhodný přístup k těmto dětem s krajským
pracovištěm Národního pedagogického institutu ČR. Komunikuje navíc s externími odbornými
zařízeními, jako je například Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS). Využívá při práci
s těmito dětmi vhodné pomůcky, jako jsou piktogramy.
Co se týče například vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně u dětí s OMJ, školka
využívá služeb tlumočníka, buď z Biologického centra AV ČR nebo ze Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity.
Kamila Finková si velmi cení poradenské podpory ze strany krajského pracoviště Národního
pedagogického institutu v Českých Budějovicích. Školka má díky němu například možnost
využívat pravidelné konzultace s psycholožkou a aktuálně nabízí třeba otevřenou platformu,
v rámci které jsou poskytovány online supervize pro zájemce z řad učitelů všech stupňů škol.

Jak vznikal školní klub?
Kamila Finková se nejprve domluvila na založení klubu se všemi zaměstnanci školky.
Následně oslovila krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR, Zdravotně
sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také zřizovatele, Statutární
město České Budějovice, které tuto aktivitu uvítalo a podpořilo. Školní klub byl zprovozněn
23. 3. 2022.
Provoz školního klubu pro děti a rodiče byl zajištěn z dobrovolných darů a ﬁnančních
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příspěvků zaměstnanců školy a také díky jejich dobrovolné práci nad rámec pracovních
úvazků v mateřské škole. Po dohodě se zřizovatelem byl v rámci školky vyčleněn prostor pro
klub a umožněn jeho provoz. Otevírací doba školního klubu byla nejprve od 8:00 do 16:00
hodin, poté bylo otevřeno dle individuálních potřeb rodičů. S rodiči se dařilo navázat a
vybudovat vztahy důvěry. Podařilo se zde vytvořit místní komunitu, kde rodiče-cizinci
doposud komunikují i mezi sebou a poskytují si navzájem podporu. navíc mohly být v rámci
školního klubu děti po určitou dobu pod dohledem v tělocvičně školy. Maminky tak měly
určitý prostor sdílet svoje starosti mezi sebou v mateřském jazyce. Rodiče ve školním klubu
měli zájem i o osvojování češtiny – například se učili některé fráze. Zajímali se také o kurzy
českého jazyka.
V rámci klubu probíhala pomoc rodičům:
s hledáním bydlení, drobnými opravami i s vybavováním zařízení do bytů (například i se
zajištěním internetu);
se zajišťováním oblečení a hygienických potřeb pro děti;
při zajišťování základní i odborné lékařské péče – gynekologie, lékařská
genetika, dětský praktický lékař, ORL, chirurgie, pracovní lékařství;
při zajišťování základního vzdělávání dětí a přestupů mezi školami;
při zajišťování volnočasových aktivit pro děti a jazykových kurzů pro děti i dospělé;
při jednáních na zdravotních pojišťovnách a na ČSSZ;
při zajišťování občerstvení na školkou pořádaných akcích a setkáních (oslavy narozenin,
loučení s odjíždějícími maminkami zpět na Ukrajinu aj.);
při organizaci setkávání ukrajinských rodin (např. i akce pořádané městem České
Budějovice, vzájemné návštěvy v rodinách).

Často se také aktivně zapojili sami ukrajinští rodiče, například jedna maminka, profesí
zdravotní sestra, pomáhala s tlumočením u českého lékaře. Školním klubem za jeho existenci
prošlo několik desítek rodičů i dětí.
Aktivita klubu byla ukončena k 31. 8. 2022. Od 1. 9. 2022 je školní klub převeden pod kulturní
dům Slavie v Českých Budějovicích, kde už v březnu 2022 vzniklo ukrajinské komunitní
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centrum Nadija. Centrum slouží dětem i dospělým z Ukrajiny k setkávání, sdílení informací,
výuce češtiny, včetně podpory dětí (volnočasové aktivity).

Adaptační skupina
Adaptační skupina spustila provoz 14. 3. 2022, ukončena byla k 31. 8. 2022. Jak uvádí Kamila
Finková, třetí vlna imigrantů, která přicházela na jaře 2022, měla z jejího pohledu značně
obtížnou situaci, protože se z valné části jednalo o ukrajinské občany, kteří v České republice
neměli žádné zázemí, tzn. neměli zde žádné příbuzné, neznali město, kam byli ﬁnálně
odesláni. Často tedy tápali, potřebovali si vybudovat podpůrné kontakty, osvojit si základy
češtiny.
Co se týče adaptace dětí, Kamila Finková upřesňuje, že adaptace je z jejího pohledu
náročnější u starších, čtyř- až pětiletých dětí, které si více pamatují válečné události. Takové
děti bývají tesklivější. Pro úspěšnou adaptaci se jí osvědčil častý pobyt venku na hřišti a
možnost fyzického pohybu.
V rámci adaptační skupiny nebyly děti převáděny ze tříd do nového prostoru k výuce češtiny.
Důvodem bylo udržení psychické pohody dětí.
Jedna z důležitých věcí, kterou bylo potřeba vyřešit, byla otázka očkování. Přes spolupracující
lékařku si vedení školy sehnalo aktuálně platný očkovací kalendář Ministerstva ochrany
zdraví na Ukrajině. Díky němu měla Kamila Finková možnost s ukrajinskými rodiči probrat
očkování, vysvětlit si, jakým očkováním už děti prošly a jakým by ještě v ČR měly projít
(kalendář najdete pod textem).

Co jsou adaptační skupiny?
Cílem adaptačních skupin je podpora adaptace a socializace ukrajinských dětí od 3 do 15 let
migrujících z Ukrajiny, které aktuálně pobývají v ČR. Snahou je dále podpořit rozvoj
jazykových dovedností dětí, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do
českých škol, podpořit jejich psychickou pohodu a duševní zdraví. Skupiny jsou ﬁnancovány
v rámci opakovaných výzev MŠMT.
Více informací lze nalézt například zde:
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující u Ukrajiny 2022.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Tipy pro úspěšnou adaptaci:
Kamila Finková zdůrazňuje, že během adaptace dítěte i rodičů je nutné zejména o všem
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otevřeně mluvit a ptát se, aby nedocházelo k situacím, ve kterých se děti nebo rodiče cítí
trapně a v očích veřejnosti se sníží jejich status (například na Ukrajině se běžně využívá
odpadkový koš vedle toalety pro vyhazování toaletního papíru).
Při adaptaci dětí Kamila Finková doporučuje všímat si i maličkostí. Například na opuštění
areálu školky nejsou ukrajinské děti zvyklé. Mohou opuštění školky vnímat jako ohrožení,
například mohou mít obavu, že je maminky už nenajdou. S dětmi i rodiči je proto potřeba
průběžně komunikovat, vyjasňovat si pravidla a zvyklosti.
Adaptační skupinou prošlo celkem 28 dětí a 30 dospělých. V březnu 2022, kdy byl spuštěn
provoz této adaptační skupiny, nebyla ještě stanovena žádná speciﬁka k založení a provozu
skupin. Podklady z MŠMT pro zřízení těchto adaptačních skupin přišly až o něco později,
v dubnu 2022. Z tohoto důvodu Kamila Finková žádná omezení, například co se týče věku
dětí, nedávala. „Počkala jsem, kdo přijde, a tak nějak se snažila pomoc všem“, upřesňuje.

Jak si děti vedou po ukončení provozu adaptační skupiny?
10 dětí z adaptační skupiny navštěvuje MŠ Větrnou (Jak uvádí ředitelka Kamila Finková,
pobyt těchto nově příchozích dětí v adaptační skupině byl výrazným bonusem pro jejich
další úspěšnou docházku do školky i pro jejich wellbeing.);
2 děti navštěvují jinou MŠ v Českých Budějovicích;
4 děti navštěvují první stupeň ZŠ;
2 děti navštěvují druhý stupeň ZŠ;
3 děti se připravují v jazykových kurzech na přijetí na střední školu;
4 děti jsou zpět na Ukrajině;
2 děti jsou s maminkami doma z důvodu věku: 14 měsíců, 1 rok a osm měsíců);
1 dítě – údaje nejsou dostupné.

Co dělají rodiče (anebo jiní dočasně pečující příslušníci
rodiny) po ukončení adaptační skupiny?
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4 matky jsou na Ukrajině (jedna z matek je nezvěstná – nejsou o ní žádné zprávy,
s ostatními jsme ve stálém kontaktu);
3 matky pracují v MŠ Větrná jako nepedagogičtí pracovníci;
2 rodinní příslušníci jsou v důchodovém věku;
12 matek má zaměstnání v Českých Budějovicích;
1 matka je gravidní;
3 matky jsou v domácnosti z důvodu věku sourozenců dětí;
5 matek hledá práci (do začátku září neměly uvedené maminky umístěné dítě v žádném
školském zařízení, proto si práci hledat do této doby nemohly).

Jak probíhá adaptace dětí s OMJ v kmenové třídě školky
Jak uvádí Kamila Finková, nové děti vždy přicházejí první den až v deset hodin dopoledne, a
to přímo na zahradu školy. Ostatní děti jsou v tu chvíli také na zahradě, tak má nové dítě
příležitost rychle zapadnout a zapojit se do hry.
Jak probíhá první den nově příchozího dítěte? Kamila Finková upozorňuje, že není vhodné,
aby nové dítě s OMJ chodilo do školky hned ráno, kdy probíhá řízená činnost, rituál, kdy dítě
nemá možnost porozumět, co se právě odehrává. Dítě se potom může cítit odstrčené,
případně i zmatené, protože netuší, o jakou aktivitu se jedná a co bude následovat. Když si
děti na zahradě společně pohrají, ostatní děti odcházejí na oběd, a vedení školky prochází
s maminkou a nově příchozím dítětem školku. Mají možnost vidět ostatní třídy, kuchyň,
tělocvičnu, jídelnu pro děti. Poslední místnost, kterou procházejí, je třída, do které bude dítě
docházet. Ostatní děti v tuto chvíli dojídají, myjí si ruce, a proto je v této budoucí kmenové
třídě dítěte klidnější režim, co se týče hraček a hraní. Nové dítě tedy má čas se adaptovat,
prohlédnout si místnost, všechny ostatní děti jej ihned neobklopí. Když potom děti po obědě
uléhají, nové dítě má možnost vidět, jak se chodí spát, jak se čte dětem pohádka. Může ještě
chvíli na místě setrvat s rodiči, potom odchází.
Jak uvádí Jana Vostoupalová, zástupkyně ředitelky školy, adaptace probíhá v rámci běžného
provozu školy. U nového dítěte s OMJ klade vedení školky důraz na to, aby byla učitelka ve
třídě dítěti stále k dispozici. Na příchod nového dítěte s OMJ je také potřeba připravit ostatní
děti ve třídě – vysvětlit jim, že děti přicházejí z jiné země, že mluví jiným jazykem. U
komunikativních dětí s OMJ je adaptace vždy o něco snazší než u dětí, které jsou z různých
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důvodů více uzavřené. Jana Vostoupalová zdůrazňuje, že dětí se zaměstnanci na nic
nevyptávají, ale přistupují k nim úplně stejně, jako k ostatním dětem z ČR. Výraznou pomoc
může představovat, pokud je ve třídě některé dítě z Ukrajiny, které už ovládá český jazyk.
Jak Jana Vostoupalová uvádí, výraznou pomocí také je, pokud některý z učitelů nebo vedení
školy mluví rusky. Může tak učitelkám pomoci v počáteční komunikaci s dětmi.
Aby se nově příchozí dítě rychle a úspěšně adaptovalo, zapojují se do spolupráce všichni
zaměstnanci školky: asistenti, chůvy, provozní zaměstnanci. Ti všichni dětem pomáhají,
seznamují je například s provozem a denním řádem.

Jak probíhá výuka češtiny v kmenové třídě školky?
Výuka češtiny ve školce probíhá přirozeně během vrstevnických aktivit. Děti, které se začínají
učit česky, si například chtějí půjčit hračku – a české děti opakují názvy hraček běžně.
Zástupkyně ředitelky Jana Vostoupalová je zároveň koordinátorka pro výuku češtiny jako
druhého jazyka. Pravidelně obchází třídy, komunikuje s dětmi česky, mapuje jejich znalosti.

Jak vedení školky řeší situaci, když je nově příchozí dítě
v psychické nepohodě?
Do dané třídy je vždy ten den převedena jedna pracovní síla navíc. Provozní pracovnice ve
školce jsou totiž zároveň proškolenými chůvami pro děti předškolního věku. Pokud tedy není
k dispozici ten den učitelka navíc, je některá provozní pracovnice převedena do třídy, ve
které se nachází dítě v psychické nepohodě, a režim školky se trochu přestaví. Danému dítěti
seindividuálně věnuje jeho třídní učitelka, protože té bude potom svěřen. Ostatní děti, které
jsou ve školce déle a domluví se česky, už totiž dobře znají denní řád, znají také všechny
zaměstnance. Ale nově příchozí dítě, které navíc není v psychické pohodě, ještě všechny
zaměstnance nezná. Proto musí podpora přijít nejprve od jeho třídní učitelky. Daná provozní
pracovnice potom pomáhá se skupinou zbývajících dětí, které už chod školky dobře zvládají.

Co je nového ve školním roce 2022/23?
Do Mateřské školy Větrná chodí od 1. 9. 2022 celkem 16 ukrajinských žáků a z toho tři mají
asistentku pedagoga. Dva chlapci z tohoto počtu přišli do mateřské školy už před válkou
(jeden má diagnostikovanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou, druhý poruchu autistického
spektra). Třetí přišel do zařízení v době války a má také diagnostikovanou poruchu
autistického spektra.
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Obr. 1. Informační leták pro rodiče – otevření adaptační skupiny.
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Obr. 2. Aktuální očkovací kalendář Ministerstva ochrany zdraví na Ukrajině.
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Obr. 3. Výzva ke sbírce pro ukrajinské děti v MŠ Větrná.
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49. VIDEO: Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých
Budějovicích, představuje školní klub a adaptační skupinu
Kamila Finková, ředitelka MŠ Větrná v Českých Budějovicích, představuje školní klub a adaptační
skupinu, které fungovaly od března do srpna 2022. Založila je pro nově příchozí děti z Ukrajiny v
souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. V projektu zúročila svoje zkušenosti ze zahraničí i ze
speciálního školství. Za důležitý faktor pro realizaci podobné aktivity považuje empatii vůči
uprchlíkům. Výraznou pomocí byla předchozí zkušenost zaměstnanců školky s dětmi s odlišným
mateřským jazykem.

Přehrát video

Struktura videa
00:33 Školní klub v MŠ Větrná: od první myšlenky k samotné realizaci. Co ředitelce školy Kamile
Finkové nejvíce pomohlo?
03:08 Tři vlny příchodů dětí a s tím související odlišnosti v adaptaci dětí i dospělých přicházejících
z Ukrajiny.
05:44 Tipy pro úspěšnou adaptaci dětí přicházejících z Ukrajiny.
06:07 Formy podpory realizované ve školním klubu. Shrnutí zkušeností.
07:44 Jak na tlumočení a překlady?
08:13 Komunikace s rodiči a dětmi bez znalosti češtiny.
08:47 Rozhovor s rodičem ukrajinské národnosti.
11:47 Budoucnost školního klubu, další vize.
12:45 Další tipy pro adaptaci nově příchozích dětí z Ukrajiny.
14:40 Pestré osazenstvo v MŠ Větrná a práce s ním.
16:01 Osobní pohoda a psychické zdraví dětí je v MŠ Větrná prioritou, upřesňuje ředitelka školy
Kamila Finková.
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16:48 Jaké jsou heterogenní třídy v MŠ Větrná?
17:32 Pestrý pedagogický tým v MŠ Větrná.
18:15 První dny příchozích dětí z Ukrajiny v MŠ Větrná – tipy, jak se vyhnout obtížím v prvotní
adaptaci.
19:45 Co dělat, když do MŠ přichází dítě v psychické nepohodě?
20:42 Jak probíhá osvojování si češtiny u dětí v MŠ Větrná?
22:19 Adaptační proces v MŠ Větrná u nově příchozích dětí z Ukrajiny přibližuje také zástupkyně
ředitelky Jana Vostoupalová.
25:04 Rozhovor s chlapcem ukrajinské národnosti v MŠ Větrná.

Tip:
Přečtěte si shrnující článek k videu a podívejte se i na ilustrační obrázky!
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50. VIDEO: Založení adaptační skupiny v mateřské škole a
online supervize – tipy z praxe
Vedení MŠ Větrná v Českých Budějovicích se k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny rozhodlo postavit
čelem. Od března do srpna 2022 mohly děti a rodiče využít v rámci MŠ školní klub a adaptační
skupinu. Metodickou podporu při zakládání skupiny poskytlo krajské pracoviště NPI ČR. Vedoucí
pracoviště Edita Nevoralová přibližuje zkušenosti se zakládáním adaptační skupiny a také s online
supervizí, kterou nabízeli učitelům ve školním roce 2021/22. Častým tématem supervize byla
podpora žáků s OMJ.

Přehrát video
Struktura videa:
00:20 Jak založit adaptační skupinu pro ukrajinské děti a rodiče a kde a jak začít se školní supervizí?

01:34 Jak na organizaci adaptační skupiny (školního klubu)?

04:27 Online supervize pro mateřské a základní školy ‒ aktuální forma podpory Národního
pedagogického institutu ČR během integrace ukrajinských dětí ve školách.

07:04 Nejžádanější téma supervize: úvodní hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem na
základní škole.

08:56 Možná rizika přeřazení žáka s odlišným mateřským jazykem do nižšího ročníku.

10:00 Národní pedagogický institut ČR podpoří adaptační koordinátory pro žáky s odlišným
mateřským jazykem i pedagogy formou online konzultací.
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51. NPI ČR nabízí učitelům online podporu a metodicky
podpoří školy při zakládání adaptačních skupin
Od března do srpna 2022 mohly děti a rodiče přicházející z Ukrajiny využívat v MŠ Větrná v Českých
Budějovicích školní klub a adaptační skupinu. Metodickou podporu při zakládání skupiny poskytlo
školce krajské pracoviště NPI ČR. Edita Nevoralová, vedoucí pracoviště, uvádí, co je důležité při
realizaci adaptační skupiny neopominout. Přibližuje také přínosy online supervize pro učitele
nabízené ve školním roce 2021/22. Ti často hledali odpovědi na otázky, jak podpořit nové žáky z
Ukrajiny.

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Co obnáší založení adaptační skupiny pro předškolní děti?
Edita Nevoralová, vedoucí a konzultantka krajského centra Národního pedagogického institutu ČR
v Českých Budějovicích, přibližuje specifika zakládání adaptační skupiny v mateřské škole. Nezbytné
je zejména časově ohraničit adaptační skupinu, zajistit pozici adaptačního koordinátora i další
potřebné pozice, zvážit počet žáků, najít vhodný prostor ve školce, zajistit si správné metody pro
adaptační proces a domluvit se, zda a jak bude probíhat výuka českého jazyka. Dalším nezbytným
krokem je spolupráce s pediatrem, zejména co se týče očkování dětí. Vedení mateřské školy by mělo
také myslet na systematické vedení záznamů o adaptační skupině (kontakty na rodiče, případně se
souhlasem rodičů i další informace o nich, jako místo, odkud přicházejí apod.).
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Online supervize pro učitele i asistenty pedagoga
Krajské pracoviště NPI ČR v Českých Budějovicích nabídlo také v loňském školním roce 2021/22
podporu zájemcům z řad pedagogů formou pravidelných supervizních setkání online. Podpora byla
cílená zejména na integraci nových ukrajinských žáků ve školách všech stupňů.
Jak uvádí Edita Nevoralová, supervize se konaly pravidelně jedenkrát týdně, probíhaly zdarma, a to
pro skupinu patnácti zájemců. Byly spojené se sdílením dobré praxe, ale i omylů. Nechyběla
související poradenská činnost a výklad aktuální legislativy.
Na výše zmiňované supervize nejčastěji docházeli učitelé základních škol. Zajímalo je zejména
hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem na konci školního roku, pokud se tito žáci některých
předmětů v podstatě neúčastnili (například českého jazyka, biologie, přírodovědy). Šlo tedy o to, jaký
způsob slovního hodnocení pro žáky zvolit, a také o domluvu s vedením školy na vhodném způsobu
hodnocení. Učitelé také v rámci supervizí hledali metodickou podporu, jak nastavit komunikaci
s rodiči cizinci, aby pochopili, že v případě nutnosti opakovat ročník se tak děje v zájmu nastavení
maximálního stupně individuální podpory dítěte. Tato aktivita byla zajišťována v rámci projektu Děti,
žáci, cizinci.
Během supervizí bylo také častým tématem přeřazení žáka do nižšího ročníku. To může přinášet
mnohá úskalí. Na prvním místě stojí zhodnocení potenciálu žáka: jaké řešení je pro něj v dané situaci
nejvhodnější. Je také na místě důkladně posoudit, zda se do současnosti skutečně efektivně využívala
všechna podpůrná opatření pro žáka. Přeřazení může žák vnímat jako školní neúspěch, navíc může
následně čelit neúspěchům v oblasti navazování mezilidských vztahů (ztráta kamarádů z původní
třídy, nutnost budovat si od začátku vztahy s věkově mladšími dětmi v nové třídě). Pokud škola
usoudí, že přeřazení je pro žáka i přes výše zmíněná rizika přínosem, je každopádně důležité pečlivě
prodiskutovat takový krok s rodiči tohoto žáka.
Ve školním roce 2022/2023 nabízí krajské pracoviště NPI ČR online konzultace pro
adaptační koordinátory.
Jak uvádí Edita Nevoralová, ve školním roce 2022/2023 nabízí krajské pracoviště Národního
pedagogického institutu ČR v Českých Budějovicích nastartování nové formy podpory zacílené na
adaptační koordinátory v mateřských a základních školách. Jedná se o podporu ve formě online
konzultací, které mají též charakter poradenství. Pedagogové se na konzultace mohou hlásit
s dotazy, které potřebují zodpovědět, ať už se jedná o vzdělávání, začleňování žáků, komunikaci
s rodiči apod.
Konzultace proběhnou dvakrát týdně online a zdarma. Povedou je supervizní adaptační koordinátoři,
kteří působí přímo v terénu a jsou v kontaktu s žáky a rodiči z Ukrajiny. Mají tedy možnost podílet se
na řešení všedních problémů, se kterými se školy aktuálně potýkají.
Asistenti pedagoga a učitelé, kteří se dostávají přímo do kontaktu s ohroženou skupinou, mají
možnost tímto způsobem konzultovat aktuální nastalé obtíže.

Více informací k online konzultacím pro adaptační koordinátory naleznou zájemci na
webových stránkách NPI ČR:
Konzultační služby NPI ČR (Adaptační koordinátoři)
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Více informací ke vzdělávacím programům pro pedagogy z celé ČR, zaměřeným na oblast
žáků s OMJ, najdete na webových stránkách NPI ČR:
Vzdělávací programy - NPI - Národní pedagogický institut

Tipy na závěr:
Zaujalo Vás téma? Rozhovor s Editou Nevoralovou i s ředitelkou MŠ Větrná v Českých
Budějovicích Kamilou Finkovou najdete v sekci Videa na stránkách Zapojmevšechny.cz:
Videa | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Zaujalo vás téma zřízení adaptační skupiny v MŠ nebo realizace online supervizí pro asistenty
pedagogy a učitele a rádi byste získali další informace / anebo máte nějaký jiný dotaz k těmto
tématům? Obracet se můžete na krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR:
Krajské pracoviště České Budějovice (npi.cz)
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52. Inkluze žáků z Ukrajiny v praxi v ZŠ Jižní na Praze 4 – 1.
díl
V základní škole Jižní na Praze 4 studuje ve školním roce 2022/23 již přes osmdesát žáků z Ukrajiny,
nově příchozích po únoru 2022 i z dřívějších let. V prvním díle třídílného seriálu dobré praxe z této
školy přinášíme informace o vzdělávacím programu, projektovém dni, adaptaci, výuce a hodnocení
žáků z Ukrajiny.

Obr. Výuka v ZŠ Jižní. Zahraniční student vysoké školy při diskusi s žáky školy | FOTO: Archív
Daniela Kaisera

Vzdělávací program „Otevřená škola“

Základní škola Jižní na Praze 4 je úplná základní škola se třemi třídami v každém ročníku a
s přípravnou třídou. Díky téměř stoleté historii docházejí do školy žáci rodičů a prarodičů –
absolventů ústavu. Řada zaměstnanců, včetně ředitele školy Daniela Kaisera, mezi ně také patří. Už
název školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“ ukazuje, že se škola snaží pracovat s žáky
podle jejich potřeb a možností. Jde o žáky s talentem, s handicapy i o žáky s odlišnými mateřskými
jazyky (OMJ). V minulosti se škola snažila inspirovat v zahraničí, dnes se jí tyto aktivity vrací. Škola
také podporuje osobnostní, sociální a jazykovou výchovu žáků.
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Daniel Kaiser doplňuje: „Při květnové tematické inspekční činnosti se mě paní inspektorka ptala, zda
tu ve škole máme místo, kde se mohou ukrajinští žáci setkávat. Řekl jsem jí, že možnost setkávání
v naší škole mají všichni žáci bez rozdílu národnosti.“
V průběhu posledních tří let na školu přišlo na exkurzi asi sedm ředitelů se svými učiteli nebo
asistenty a ptali se, jak v základní škole Jižní pracují s žáky s OMJ. „My už jsme ale byli připraveni
tak patnáct, dvacet let, protože jsme si říkali, že jednou se staneme cílovou zemí pro uprchlíky.
Domnívali jsme se, že se budeme učit spíše arabsky, a ono je to úplně jinak. Oprášili jsme spíše
ruštinu,“ doplňuje Daniel Kaiser, současný ředitel školy.

Projektový den – Den Země

V základní škole Jižní se žáci učí cizí jazyky už od první třídy a mají tedy příležitost naučit se jich
hned několik. Většina učitelů školy mluví anglicky nebo německy, výchovný poradce umí hebrejsky,
tělocvikářka mluví japonsky, protože žila nějakou dobu v Japonsku, asistentka pedagoga umí
arabsky. Do školy chodí například žák z Alžíru, kterému pomohli s rozjezdem učitelé francouzštiny, a
po dvou letech už umí perfektně česky. (Škola je mj. také určená pro poskytování jazykového
vzdělávání žáků cizinců.)
Dříve škola organizovala pro 6. –9. ročník projektový den, a to ke Dni země. Každá třída si vytvořila
svůj stát. Žáci dostali pasy a jejich úkolem bylo symbolicky navštívit deset zemí. Každá třída
představovala kulturu, jazyk, základních deset slovíček. Žáci – cestovatelé – museli na stanovištích
splnit zadaný úkol, aby dostali vízum. Později vedení školy přišel návrh, zda by neměli zájem o
návštěvy vysokoškoláků přímo z ciziny. Základní škola Jižní tak začala spolupracovat s AIESEC Česká
republika. Tato organizace posílá vždy koncem srpna profily studentů (jejich zájmy a záliby).
Aktuálně přijíždějí studenti z celé Evropy, dříve dokonce z celého světa, aby se účastnili nejen
jazykových hodin. Student z Libérie například žákům povyprávěl, jak vypadá rafinérie. Dívka z Tchajwanu ukazovala tai-chi, prezentace proběhla v angličtině. Dívce z Íránu se tady tak zalíbilo, že už
v České republice zůstala. Tyto návštěvy vedení školy navíc propojilo s aktivitami, jako je Evropský
týden jazyků, který se zpravidla pořádá u příležitosti každoročního Evropského dne jazyků dne 26.
9.

Adaptace a výuka ukrajinských žáků

Do konce června 2022 bylo přijato 49 uprchlíků z Ukrajiny a 1 z Běloruska. Celkem 12 žáků z tohoto
počtu se v průběhu léta vrátilo na Ukrajinu, naopak dalších 18 se přistěhovalo. Ve škole je také 27
ukrajinských žáků, kteří přišli už před únorem 2022. Dále je ve škole několik žáků z Bulharska,
Slovenska a Moldavska. Do školy celkově dochází cca 10 % žáků s odlišným mateřským jazykem. V
některé školní třídě je z tohoto důvodu 33 žáků.
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Obr. Základní škola Jižní v Praze 4 | FOTO: Archív Daniela Kaisera

Tipy ze ZŠ Jižní na úspěšné začlenění i adaptaci nově příchozích žáků z Ukrajiny:

1. Přijímání žáků
Přijímání žáků ve škole se účastní i dvojjazyčná asistentka pedagoga.
Pokud zaměstnanci vedení školy mluví alespoň částečně rusky, je to výhodou.
Škola nabízí rodičům samostatnou webovou stránku školy Nový žák, kde najdou přehledně
všechny informace. Pro rodiče jsou užitečné i následující dokumenty, které škola nechala už
dříve přeložit do ukrajinštiny také pro rodiče cizince (včetně školního řádu):
Manual-pro-rodice-2022.pdf (zsjizni.cz)
Jak-muzete-pomoci-svym-detem.pdf (zsjizni.cz)
Desatero-pro-rodice.pdf (zsjizni.cz).

Desatero připraveného rodiče

1. Denní režim – důležitá je pravidelnost ve všech činnostech; choďte spát a vstávejte ve
stejnou dobu, mějte dostatek spánku, udělejte si čas na hru a relaxaci, domácí úkoly pište
nejpozději do 18 hodin.

305

2. Stravovací návyky – nadměrná konzumace sladkostí může způsobit problémy se
soustředěním až hyperaktivitu. Důležitá je snídaně a dostatečný příjem tekutin.
3. Pozornost – psací stůl umístěte na klidné místo v bytě, přípravu do školy rozdělte do
kratších úseků, eliminujte vnější rušivé podněty (sourozenci, televize apod.), tašku
připravujte vždy společně s dítětem s dostatečným předstihem.
4. Klid a pohoda – úkoly by měl dělat s dítětem rodič, který má větší trpělivost.
5. Přiměřené nároky – nepřetěžujte dítě zejména v začátku školní docházky nadměrným
množstvím kroužků a dalších aktivit.
6. Motivace a pochvala – důležité je ocenit nejen úspěch, ale i každou snahu.
7. Samostatnost a zodpovědnost – nechte dítě, aby vám pomáhalo, a svěřte mu určitou
povinnost (např. vynášení odpadků, prostření stolu, zalévání květin…).
8. Důslednost – trvejte na zásadách slušného chování – zřetelný pozdrav, poděkování,
prosba.
9. Pravidla – odměňujte pouze za dobré chování a za dodržování společně domluvených
pravidel. Dodržujte dané slovo (pozor: v afektu se často vysloví nereálný postih za
přestupek).
10. Rodič = vzor – nejvíce vychováváte vlastním příkladem. Seznamte se, prosím, s aktuálním
školním řádem, kde je mimo jiné i kapitola týkající se zákonných zástupců. Spolupracujte,
prosím, se školou a informace si raději ve škole předem ověřte, dříve než vyslovíte před
dítětem svůj postoj.
Ukázka z interního dokumentu školy pro rodiče, který má škola přeložený také do ukrajinštiny.
Zdroj: ZŠ Jižní, Praha 4.

2. Šestitýdenní adaptační období
Žáci ukrajinských uprchlíků byli po příchodu rozděleni do více skupin. První dva měsíce
fungovala jedna adaptační skupina, dělená na A: 0.–4. ročník (25 žáků) a B: 5.–9.
ročník (15 žáků). Žáci měli v tuto dobu každý den dvě hodiny českého jazyka, jednu hodinu
matematiky a jednu hodinu anglického jazyka. Tyto skupiny tedy měly vlastní rozvrhy.
Na výuce se podíleli učitelé, dvojjazyčné asistentky pedagoga a ukrajinské asistentky.
(Finanční prostředky na ukrajinské asistenty stanovuje MŠMT).
Češtinu učila dvě vyučovací hodiny denně po dobu dvou měsíců dvojjazyčná asistentka
pedagoga a ještě další učitelka, která má vystudovanou češtinu jako druhý jazyk. (V daný
moment nebylo možné přijmout kvalifikované učitele češtiny jako druhého jazyka. Vedení školy
tedy využilo pro výuku ty pedagogy, kteří alespoň prošli kurzy týkající se práce s žáky s OMJ.)
Financování bylo zajišťováno jednak z bezplatné přípravy žáků k začlenění do základního
vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka (§ 20 Školského zákona), jednak prostřednictvím
čerpání financí z výzev magistrátu Hl. m. Prahy.
Asistentky z Ukrajiny, vystudované učitelky, docházely do tříd vysvětlovat učivo
v ukrajinském jazyce. Převážně se jednalo o dopomoc v hodinách matematiky a
angličtiny. Dostávaly také od českých učitelů e-mailem podklady pro výuku přírodopisu,
chemie apod. Zadání si ihned přeložily a s žáky probíraly pro daný ročník to, co bylo potřeba.
V tomto období se ukrajinští žáci mohli ve výuce volně dorozumívat mezi sebou i
ukrajinsky.
Na dělené hodiny docházeli i další učitelé, kteří s sebou brali české žáky, nejčastěji do
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hodin angličtiny. Dva žáci angličtináři ze sedmého ročníku například dělali interaktivní
rozhovor s ukrajinskými žáky vedený základními dotazy v angličtině.
Na 2. stupni pak často žáci používali angličtinu jako dorozumívací jazyk. Žáci,
kteří si zvolili jako druhý jazyk ruštinu, se pokoušeli používat i tento jazyk. Později zjistili,
že při troše dobré vůle se dá domluvit i se zapojením češtiny.
Ve druhé části dne po obědě pak probíhalo individuální doučování. Učitelé
připravovali texty a další materiály ukrajinským a dvojjazyčným asistentkám pro
doučování.
Do pomoci ve třídách se zapojili i žáci, kteří se ve škole integrovali už dříve a
pomáhali s překladem.
Nově příchozí ukrajinští žáci naopak chodili na návštěvu do kmenových tříd, kam měli
být později zařazeni, a to na hodiny výchov.
Byl upraven vzdělávací obsah – učivo – v řadě předmětů. Tyto plány vyučující dělali
vždy pro každý jednotlivý ročník. U každého žáka bylo možné plán upravit podle jeho
individuálních znalostí.
Každý žák měl vypracovaný plán pedagogické podpory.
Vyučující se soustředili na rozvoj české slovní zásoby ve většině naukových
předmětů. Například v předmětu pěstitelství žáci dostali obrázky květin a nářadí,
k nimž pak dopisovali české názvy: „tulipán, narcis, hrábě, rýč, motyka“, aby věděli,
s čím pracují, a co na školní zahradě roste. Pak vyučujícímu předvedli, že si názvy už
osvojili.
Každý žák měl papírovou žákovskou knížku, kam jim pedagogové zapisovali známky z
předmětů a také případné poznámky z chování.
Pokud se žák nemohl výuky účastnit, protože měl v době výuky daného předmětu češtinu, byl
uvolněn z hodnocení.

Ukázka výstupů pro hodnocení žáků z Ukrajiny ve 2. ročníku za 2. pololetí školního roku 2021/2022 v ZŠ Jižní:

Předmět

Požadovaný výstup pro hodnocení žáka (co by měl
zvládnout)

Český jazyk
Pojmenuje hračky, barvy, čísla 1–10.
Anglický jazyk

Popíše aktivity (I am playing football.).
Zná názvy oblečení.

307

Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Italský jazyk
Orientuje se v číselném oboru 0–100; umí v tomto oboru
sčítat a odčítat.
Matematika

Umí násobilku 0, 1, 2, 3, 4. Rýsuje, pojmenuje a měří
(bod, úsečka, přímka).
Rozumí českým pokynům, umí české názvy čísel a
matematických operací.
Aktivně se podílí na práci v průběhu hodiny.

Fyzika
Chemie
Umí a pojmenuje roční období, měsíce, dny v týdnu;
orientuje se v kalendáři.
Prvouka

Pozná a pojmenuje zvířata, ovoce, zeleninu, stromy,
květiny, části lidského těla.
Zná základní informace o ČR.

Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
a zdraví
Rytmizace – vytleskávání rytmu, rytmická ozvěna.
Melodie vzestupná a sestupná.
Hudební výchova

Dokáže pohybem vyjádřit hudbu, rytmická chůze.
Zpívá hlasová cvičení podle svých individuálních
možností.

Tělesná výchova

Účastní se hodin: nástup, rozcvička, aktivity při hodině.
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Pracuje aktivně a s nasazením. Rozumí pokynům.
Výtvarná výchova

Práci dokončuje.
Používá a respektuje výtvarné techniky a pokyny.

Dramatická výchova

Aktivně se zapojuje do společných her, vyjadřuje emoce
mimikou a gesty.

Informatika
Pracuje aktivně a s nasazením. Rozumí pokynům
vyučujících.
Práci dokončuje.
Pracovní výchova

Ovládá jemnou motoriku.
Podílí se na společných činnostech/projektech.
Umí pojmenovat pracovní náčiní/prostředky.

3. Přezkoušení žáků a zařazení do tříd
Po dvou měsících došlo ke komisionálnímu přezkoušení z matematiky, angličtiny a
češtiny.
Pedagogové porovnali vysvědčení žáků a ti buď zůstali ve svém ročníku, nebo je
posunuli o ročník níž. Cca 10 % žáků bylo zařazeno o ročník níže. Obvykle se jednalo o žáky,
kteří se dosud neučili angličtinu nebo vykazovali vzdělávací nebo výchovné problémy.
O ročník níž byli posunuti zejména ti žáci, kteří na ukrajinské škole vůbec neměli angličtinu.
Ukrajinští rodiče často s tímto posunem nesouhlasili – na Ukrajině totiž trvá vzdělávání na
základní a střední škole dohromady jedenáct let. Studenti v sedmnácti až osmnácti letech už
na Ukrajině skládají zkoušky na univerzitu, zatímco v České republice se jedná o devět let
základní školy a čtyři roky na střední škole, než student může složit zkoušky na univerzitu. V
ukrajinském školním roce se navíc učí pouze devět měsíců a prázdniny mají žáci celkem tři
měsíce. Pedagogové museli ukrajinským rodičům také vysvětlit, že objem učiva v českých
školách je z těchto a dalších důvodů téměř dvojnásobný.
Žáci byli následně začleněni do jednotlivých školních tříd.
4. Výuka v běžné školní třídě
Jakmile byli žáci přeřazeni do svých kmenových tříd, začala probíhat výuka českého jazyka. Pro
výuku češtiny škola využila darované slovníčky od nakladatelství Klett (více informací viz druhý
navazující článek).
Každý den měli tito žáci jednu vyučovací hodinu češtinu místo výuky s některou
z dvojjazyčných asistentek pedagoga nebo učitelek. K tomu škola využívala kombinaci
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financí na dvojjazyčné asistenty (výzvy vypisované magistrátem hl. m. Prahy) a financí na
bezplatnou jazykovou přípravu (v případě početnější skupiny jednoho ročníku). (Vedení školy
se inspirovalo systémem výuky žáků s OMJ ve Švédsku, kde ho praktikují už asi dvacet let: ve
skupině jazykové přípravy jsou dva učitelé nebo učitel a asistent pedagoga, a učí se i jiné
jazyky. Žáci pak na několik hodin odcházejí do kmenových tříd na tělocvik.)
Odpoledne pak škola využívala pro doučování češtiny jednotlivých ukrajinských žáků
nebo skupin (jednu až dvě hodiny týdně) pedagogy, dobrovolníky i bývalé žáky školy. K tomu
škola využívala financí z Národního plánu obnovy.
5. Začleňování žáků s OMJ do kolektivu nové třídy
Žáci s OMJ byli začleňováni do tříd rovnoměrně, aby se netvořila v rámci jedné třídy
minoritní skupina, ve které by žáci mezi sebou komunikovali například ukrajinsky. Pedagogové
se snažili zajistit, aby ani ve třídě žáci spolu neseděli, aby je to nutilo aktivně používat k
dorozumění češtinu.
Ukrajinští žáci žijící zde delší dobu těmto novým žákům pomáhali, ale v nadměrné míře tato
pomoc může přinášet riziko vyčleňování z kolektivu. (Čeští žáci ukrajinskému jazyku
nerozuměli a mohli si pak myslet, že je žáci pomlouvají nebo si z nich dělají legraci.) S žáky
bylo proto nutné se domluvit, aby přestali ve škole používat ukrajinštinu, když jsou ve
společnosti ostatních žáků. Pokud si potřebovali tito žáci něco sdělit ukrajinsky, šli stranou,
aby je neslyšeli ostatní.
Školní psycholožka například podporovala jednotlivé třídy, aby s ukrajinskými žáky navazovaly
kontakt, využívala přitom mj. nástrojů sociometrie.
Ukrajinští žáci mohou být ze svých škol zvyklí spíše na vzdělávací než výchovně vzdělávací
proces – když v ukrajinské škole probíhá výuka, často mohou jen sedět v lavici, mít ruce za
zády a nemluvit. Je vhodné proto nově příchozím žákům vysvětlit, jak probíhá vyučování v
české škole, co je skupinové vyučování apod. Ukrajinští žáci mohou mylně vyučování ve
skupinách považovat za přestávku. Je vhodné probrat základní pravidla, která jsou pro české
žáky už samozřejmá, jako například: „Jde dospělý, tak pozdravíme, učitel vstoupí do třídy,
povstaneme“.
Odlišnosti se mohou týkat i stolování: ukrajinští žáci mohou být zvyklí používat při jídle jen
vidličku a lžíci; tzn. nejsou zvyklí používat nůž, například i proto, že neměli dovoleno ho mít v
ruce; někteří mohou být zase z oblastí, kde mají zakázáno pracovat např. s rýčem, hráběmi.
Mezi nově příchozími ukrajinskými žáky a žáky z Ukrajiny, kteří jsou ve škole již delší dobu, se
mohou vyskytovat konflikty. V rámci skupiny ukrajinských žáků může nastat situace, kdy se
někteří (nově příchozí) snaží určovat pravidla, a to se nelíbí těm, kteří už školu navštěvují delší
dobu. S žáky je proto na místě opakovaně probírat pravidla chování i školní řád. V některých
případech je vhodné promluvit s rodiči, znovu vysvětlit pravidla školního řádu, případně
danému žákovi udělit kázeňské opatření, pokud se problémové chování opakuje i přes
opakovaná upozornění.
Ukrajinští žáci také nemusí mít úplně povědomí o tom, které pomůcky patří škole, a že je
potřeba se o pomůcky také dělit s ostatními žáky. Je tedy vhodné s žáky probrat pravidla
využívání pomůcek ve škole.
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6. Hodnocení žáků
Na konci školního roku byli žáci hodnoceni známkami. Vedení školy se rozhodlo
zohlednit, že nově příchozí rodiče ještě neumí česky číst ani psát. Při hodnocení žáků
přihlédli také k tomu, jaké hodnocení měli žáci na Ukrajině. Použili přitom pomůcku
z METY, kde jsou české známky převedeny na ukrajinské stupně, například bodová škola
12,11,10, se převádí do hodnocení v české škole na hodnocení klasifikačním stupněm
prospěchu 1 – výborný atd.

Ve 2. díle třídílného seriálu dobré praxe ze základní školy Jižní v Praze 4 se dočtete, jak škola
zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké pomůcky škola pro
výuku češtiny využívá, a proč je důležitá komunikace a spolupráce se zřizovatelem při přijímání
ukrajinských žáků. Text budeme publikovat v týdnu od 31. 10.

V týdnu od 7. 11. najdete na webu Zapojmevšechny.cz také vzorový dokument Plán
pedagogické podpory (PLPP) pro žákyni s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ze ZŠ Jižní.
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53. Inkluze žáků z Ukrajiny v praxi v ZŠ Jižní na Praze 4 – 2.
díl
V základní škole Jižní na Praze 4 studuje ve školním roce 2022/23 již přes osmdesát žáků z Ukrajiny,
ať už nově příchozích po únoru 2022 nebo z dřívějších let. Ve 2. díle seriálu dobré praxe z této školy
se dočtete, jak škola zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké
pomůcky využívá pro výuku češtiny a jak pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Školní exkurze. Poplatky může ukrajinským žákům hradit škola ze školní sbírky. / FOTO: Archiv
Daniela Kaisera

V prvním díle seriálu dobré praxe ze základní školy Jižní na pražském Spořilově jste se dozvěděli o
tom, jak škola ve školním roce 2021/22 přistupovala k adaptaci, výuce a hodnocení padesáti nově
příchozích ukrajinských žáků po únoru 2022. Návazný druhý díl přináší informace o tom, jak se škole
dařilo podporovat a zapojit do školní komunity ukrajinské rodiče. Dozvíte se také, jaké pomůcky se
pedagogům ve výuce češtiny jako druhého jazyka osvědčily. Najdete tady také tipy pro péči o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a současně odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dozvíte
se, jak podpořit žáky při přechodu na střední školu a proč je při začleňování těchto žáků důležitý
také aktivní přístup ze strany zřizovatele.
1. Podpora komunity ukrajinských rodičů
Rodiče stávajících žáků uspořádali sbírku nepotřebných penálů, školních tašek, ale i financí k
zaplacení obědů, družiny atp. Dobrovolníci pomáhali i při vyplňování různých žádostí. Je
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vhodné sociální činnosti rozdělit mezi více osob. Ředitel Daniel Kaiser upřesňuje, jak pomáhal
Klub přátel školy v ZŠ Jižní:
„Při škole existuje Klub přátel školy, tedy rodičů, a ti uspořádali sbírku pro ukrajinské
žáky na obědy do prosince 2022 zdarma. Učitelé s žáky udělali sbírku tašek a penálů
do školy. Několik pedagogů připravilo aukce obrázků, které malovali žáci na téma,
kam by pozvali ukrajinské žáky do České republiky. Rodiče přes internet přihazovali
peníze a my z toho financujeme buď učebnice, pomůcky, nebo poplatky na výlet.“
Další možností jsou společné akce dětí i rodičů. Daniel Kaiser popisuje: „Měli jsme například
ve škole zahradní slavnost s různými vystoupeními, bylo tady asi tři tisíce pět set lidí. Školní
jídelna, žáci i pedagogové připravovali občerstvení. Přispěly firmy. Ukrajinské maminky se
domluvily a připravily pirohy, ukrajinský boršč a spoustu věcí a nechtěly za to zaplatit. To vše
je prý vděčnost, že tady mohou být. Čeští rodiče chodili a děkovali jim. Po mém poděkování na
podiu všichni společně zatleskali. Tyto akce lidi spojují. Žáci získají nové kamarády a integrují
se a třeba v budoucnu se budou i navzájem navštěvovat. Setkávám se i s rezignací některých
škol, kde ukrajinské žáky nechají dělat, co chtějí, se slovy, že tu na podzim už stejně nebudou,
což mě překvapuje.“
Jak pomoci ukrajinským rodičům během prázdnin? Jednou z variant je uspořádání
příměstského tábora. Daniel Kaiser upřesňuje: „Ukrajinské matky pracují a neměly možnost
čerpat dovolenou. Proto jsme během letních prázdnin organizovali příměstský tábor pro
ukrajinské děti. Od osmi hodin měly na hodinu program venku. Pak sledovaly český film,
následoval výlet. Dali jsme jim seznam filmů (např. české večerníčky) a bylo dobré, že se na ně
dívaly v češtině. Není to úplně výuka jako taková, ale funguje to. Průměrně tam bylo dvacet až
třicet dětí, v každém tom týdnu. Občas přišli pomoct i naši pedagogové a dobrovolníci z okolí.
Platy těchto pracovníků šly nakonec z doplňkové činnosti školy, vzhledem k tomu, že
projektová žádost byla značně obsáhlá.“
2. Zajištění pomůcek pro výuku češtiny

Škola s úspěchem využívá také pomůcku z nakladatelství Klett. Každé dítě má svůj slovníček
označený QR kódem a pokud si určité slovo načte, může si poslechnout správnou výslovnost v
češtině. (pozn.: slovníček si můžete prolistovat zde: UA-CZE slovnicek (fliphtml5.com)
Škola využila možnost čerpat finance z výzev magistrátu Hl. m. Prahy a nakoupila pro žáky
učebnice z META, o.p.s. „Levou zadní“ a také dvojjazyčné, česko-ukrajinské publikace „Vítej v
Česku“ od autorů Michala Vaněčka, Václava Ráže a Jany Vaněčkové. Publikace obsahuje
celkem 51 příběhů, jež ukrajinským žákům popíšou střípky z historie a představí důležité
osobnosti, místa a vynálezy, které Česká republika nabízí.
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Publikace První kroky v České republice z nakladatelství Klett a Vítej v Česku z nakladatelství Grada.
/ FOTO: APIV B

3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) z Ukrajiny
Co se týče vyšetření žáků se SVP, škola ho (v případě soukromého zařízení) financovala z výše
zmíněné školní sbírky. Společně se žákem se na vyšetření může dostavit, po dohodě s rodiči
žáka, i dvojjazyčná asistentka pedagoga.
V případě psychických obtíží u žáků se SVP může výrazně pomoci, pokud se žákem pracuje
dvojjazyčná asistentka pedagoga a individuálně se mu věnuje. Daniel Kaiser uvádí následující
příklad: „Chlapec s poruchou autistického spektra přišel z Ukrajiny, kde zažil bombardování.
To u něho prohloubilo stísněnost a chlapec se propadal do sebe, utápěl se v sobě. Co chvíli
začal plakat a nikdo nevěděl proč. Ani to neuměl říct ukrajinsky našim asistentkám, tak tam byl
docela velký problém. Momentálně s ním pracuje výborná ukrajinská asistentka a chlapcův
stav se rychle zlepšuje.“
4. Podpora žáků s OMJ při přechodu na střední školu
Někdy žáci mohou při podávání přihlášek na střední školy narazit na menší pružnost českých
středních škol. Je vhodné je podpořit při hledání vhodné školy, případně se povzbudit, aby
pokračovali alespoň v online studiu na ukrajinské škole. Daniel Kaiser upřesňuje:
„Měli jsme ve škole ukrajinskou dívku v 9. ročníku, která se nedostala na uměleckou
školu. Je výrazně umělecky nadaná a po podání odvolání jí přišlo vyrozumění, že
talentové zkoušky byly v lednu. Díval jsem se na to nevěřícně, zavolal jsem tam a
zeptal se, zda si nedělají legraci. Copak zde mohla dělat talentové zkoušky v lednu,
kdy počítala, že bude nadále studovat na Ukrajině? Přece je napadli Rusové v únoru.
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Na to odpověděli, že mají taková pravidla. Ty střední školy jsou z mého pohledu hodně
nepružné až rigidní. Ta dívka se potom domluvila na Ukrajině, že celý příští rok bude
studovat online, tedy v 11. třídě v ukrajinském školství, a studium završí tamní
maturitou. Potom bude moct dělat zkoušky na Vysokou školu umělecko-průmyslovou
tady v Česku a má to vyjednané i v Bratislavě. Protože bude mít splněno těch jejich 11
let školní docházky, ušetří tak 3 roky života. Zároveň tady chodí na intenzivní kurz
češtiny.“

5. Podpora žáků v duševní tísni
Přímo ve škole se psychické obtíže u ukrajinských žáků nemusí vždy projevovat. Žáci jsou
pořád v programu, mají pozitivně laděné aktivity. Pokud tráví čas s maminkami, které třeba
neměly takové štěstí na pozitivní aktivity, mohou to vycítit. Maminky jsou na tom po psychické
stránce často hůře. Psychickou zátěž pro žáka může například představovat i telefonát s
tatínkem, který je na frontě. Je proto vhodné v rámci školy podporovat nejrůznější komunitní
aktivity, navazování vztahů i mezi rodiči z celé školní komunity. Pokud na škole působí sociální
pedagog, vhodné jsou také návštěvy v rodinách, doprovod, pokud si ho rodiče vyžádají, apod.
U nově příchozích žáků z Ukrajiny se může objevit nadměrné užívání mobilních telefonů.
Komunikují takto s ukrajinským světem, případně pomocí her unikají do virtuální reality.
Pokud je u žáka patrné nadužívání mobilního telefonu, je vhodné hledat řešení společně s
rodiči, využít služby školního psychologa, zapojit dvojjazyčnou asistentku apod.
6. Podpora přicházejících rodičů i při plné obsazenosti
Daniel Kaiser upřesňuje, kam směrovat rodiče:
„Na školách na Praze 10 bohužel některé školy rodiče a žáky odmítají, ale přitom mají
volné místo. Já za naši školu musím už odmítat mnoho uchazečů, protože jsme už za
hranicí, bereme jen žáky, kteří bydlí v naší spádové oblasti. Nepřijmout žáka ze
spádové oblasti je nezákonné, ale Ukrajinec nepůjde proti škole. Proto to potom
zkoušejí jinde. Já tyto případy posílám na jejich odbor školství.
Myslím si, že to funguje. Je tam paní, která oprášila ruštinu a rovnou zavolá na tu
školu a řekne: posílám vám žáka z vaší oblasti a vy ho musíte vzít. V červenci 2022
prošla tiskem informace, že se asi 40 % ukrajinských žáků nezapsalo. A proč se
nezapsalo? Protože byli možná odmítnuti. Proto je potřebné, aby se do toho skutečně
vkládaly odbory školství a ihned to konzultovaly se svolanými řediteli škol. Ukázaly,
jak se má postupovat a jak to dělat. U nás na odboru školství navíc shromažďují
seznamy ukrajinských, ruských a dalších uchazeček o práci ve školství.“

Ve 3. díle seriálu dobré praxe ze základní školy Jižní na Praze 4 se dočtete, jak vypadá běžný
školní den dvojjazyčné asistentky pedagoga v ZŠ Jižní. Dozvíte se také, v čem se role překrývá
s činností školního sociálního pedagoga.
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54. Běžný školní den dvojjazyčného asistenta pedagoga v ZŠ
Jižní – 3. díl
V základní škole Jižní na Praze 4 studuje v tomto školním roce 2022/23 celkem přes osmdesát žáků z
Ukrajiny. Do školy v loňském školním roce přišlo po únoru 2022 celkem čtyřicet devět ukrajinských
žáků uprchlíků. Ve třetím díle seriálu dobré praxe z této školy přinášíme informace o činnosti
dvojjazyčných asistentek v heterogenních školních třídách, kam byly tito žáci po adaptačním období
následně začleněni. Jak vypadá jejich běžný školní den?

Výuka v ZŠ Jižní | FOTO: Archív Daniela Kaisera

V 1. díle třídílného seriálu dobré praxe ze Základní školy Jižní na Praze 4 jsme přinesli informace o
adaptaci, výuce a hodnocení nově příchozích žáků z Ukrajiny. Ve 2. díle jste se mohli dočíst, jak
škola zapojuje do podpory ukrajinských žáků a jejich rodičů školní komunitu, jaké pomůcky škola pro
výuku češtiny využívá a proč je důležitý aktivní přístup zřizovatele při přijímání ukrajinských žáků. V
tomto dalším textu najdete informace o aktuální pracovní agendě dvojjazyčných asistentek i o jejich
financování.
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Potřeba dvojjazyčných asistentů pedagoga

Škola má nyní dvě dvojjazyčné asistentky. Jedna je původem Ukrajinka, dnes už občanka České
republiky. Mluví dobře česky, rusky a ukrajinsky. Druhá je z Kazachstánu a mluví rusky, ukrajinsky,
anglicky a česky, je ve škole od loňského roku. (Znalost ruštiny je výhodou pro komunikaci s
Ukrajinci, kteří přicházejí z východní oblasti Ukrajiny – mluví se tam více rusky. Ukrajinci
přicházející ze západní Ukrajiny ruštinu buď neovládají, nebo nechtějí tímto jazykem mluvit.)
Dvojjazyčné asistentky pedagoga má škola financované z výzev, které vyhlašuje hlavní město Praha.
Škola také žádá o financování asistentů v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.
Co se týče tzv. „šablon“ (pozn.: jedná se o výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I k podávání žádostí o podporu
zjednodušených projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský), vedení školy vidí čerpání
financí na dvojjazyčného asistenta jako ztížené. Dvojjazyčný asistent ze šablon musí mít pedagogické
vzdělání, zkoušku z češtiny a ještě nostrifikaci.
Ředitel školy Daniel Kaiser upřesňuje: „Evropské peníze jsou v tomto nepružné. Bývalé paní
zástupkyni ombudsmana paní Šimůnkové, která je absolventkou naší školy, jsem dával podnět, proč
je dvojjazyčný asistent pedagoga nepedagogický pracovník, když se na něho mají vztahovat zákony o
pedagogických pracovnících? Úředníci zkonstatovali, že to probíhá, ale že se to nedá v průběhu
čerpání prostředků upravovat, a dostali doporučení od zástupkyně ombudsmana, aby to při těch
nových výzvách a šablonách upravili. Ale neupravili to, nechali to tak, jak to bylo, úplně stejně.“

Přesah do role sociálního pedagoga

Role dvojjazyčné asistentky pedagoga má přesah do sociálně pedagogické role – pro rodiče cizince je
styčnou osobou, na kterou se obracejí v první řadě, pokud mají nějaký dotaz nebo něčemu nerozumí.
Asistentky pedagoga, na rozdíl od sociálních pedagogů, do rodin nedochází, protože na tuto aktivitu
už nemají časovou kapacitu. Většinu času tráví právě komunikací s rodiči pomocí e-mailu nebo
telefonicky, případně v rámci osobních setkání ve škole. Rodiče od nich dostávají například tipy, na
jaký úřad se mají obrátit a kdy si mají požádat o příspěvek.
Škola by měla zájem využít služby sociálního pedagoga, ale jak uvádí Daniel Kaiser, je obtížné ho
sehnat. Popisuje také zkušenost ze zahraniční stáže ve Švýcarsku, kde sociální pedagogové působí
více přímo v terénu: „Ve Švýcarsku jsem měl možnost vidět, že sociální pedagogové, kurátoři a
sociální pracovníci nejsou na úřadě, ani nedochází do rodin. Tam to funguje tak, že tito lidé pracují
přímo ve škole. Je tam určený jeden pracovník na tři školy – podle velikosti škol. Ve škole pracuje
jeden nebo dva dny v týdnu a rodiče tam přicházejí a řeší s ním i třeba pracovní problémy, věci
sociálního charakteru, jak a kde požádat o dávky a podobně.“ Takovou možnost by ředitel Daniel
Kaiser uvítal i v českých školách.

Dvojjazyčný asistent pedagoga v heterogenní třídě

Pokud dvojjazyčná asistentka na pozici začíná, je důležité, aby osobně promluvila s každým rodičem
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a připravila mu základní dokumenty (pravidla, školní řád…) v jeho rodném jazyce. S rodiči je třeba
probrat i důležité informace týkající se provozu školy, jako je například nutnost odhlásit oběd, když
není dítě ve škole. Škola má proto pro rodiče připravené všechny potřebné dokumenty přeložené do
ukrajinštiny. Ředitel školy Daniel Kaiser doplňuje: „S rodiči je vhodné také mluvit o tom, že i oni
sami se musí učit česky a jít tak příkladem dítěti, aby se také snažilo.“
Nejvíce používaný druhý jazyk je v základní škole Jižní nyní ukrajinština. Dvojjazyčné asistentky
mluvící ukrajinsky nebo rusky pedagogům pomáhají v oblasti komunikace s rodiči. Dříve se například
stávalo, že nedošlo k pochopení pokynů nebo pravidel, které pedagogové ukrajinským rodičům
sdělovali v češtině nebo angličtině.
Aktuálně dvojjazyčné asistentky komunikují s rodiči e-mailem, mají na ně i telefonický kontakt. Třídní
učitel dává například dvojjazyčné asistence pokyny: „Prosím tě, vyřiď rodičům, že je potřeba, aby
přinesli to a to nebo xy,- Kč. Pokud nemají, ať požádají o příspěvek.“
Dvojjazyčné asistentky dále překládají do ukrajinštiny dopisy, které vedení školy nebo pedagogové
posílají rodičům. Běžně jsou dopisy rodičům rozesílány přes elektronickou poštu (systém Bakaláři),
rodiče cizinci ale dostávají tyto dopisy zvlášť přeložené e-mailem, případně dostávají textové zprávy
na telefon. Asistentky také překládají e-maily od rodičů cizinců, dále různé příručky a další
materiály.
Jak vypadá běžný školní den dvojjazyčné asistentky? Asistentky chodí do těch tříd, kde je nejvíce
ukrajinských žáků. Žáci vysílají domluvené signály, když něčemu nerozumí – buď je to hračka na
lavici, nebo zvednutá ruka. Asistentka vidí, že žák potřebuje pomoci, a neruší tak ostatní. Někdy se
stane, že ve třídě jsou asistenti dva, dvojjazyčný asistent a asistent pedagoga v rámci inkluze. Žákům
především vysvětlují látku, pokud něčemu nerozumí.
Po vyučování mají dvojjazyčné asistentky v klubovně konzultační hodiny a žáci za nimi můžou přijít.
Žáci si například vypíšou slovíčka, kterým nerozumí, a asistentka jim je vysvětlí.
Asistentky potom ještě připravují materiály pro třídní učitele (překlady apod.), hodně času také
zabere komunikace s rodiči cizinci. Dvakrát až třikrát týdně přicházejí za vedením školy, kdy
probíhají provozní schůzky. Každé pondělí se asistentky pedagoga navíc účastní pravidelných jednání
školního poradenského pracoviště. Tam mají možnost řešit aktuální obtíže ve výuce u žáků nebo jiné
záležitosti.
Co se týče dalšího vzdělávání, dvojjazyčné asistentky jsou do něj zapojeny podobně jako další členové
pedagogického sboru.

Ukrajinské asistentky pedagoga

Ve škole působily ve 2. pololetí loňského školního roku další dvě asistentky pedagoga z Ukrajiny –
jednalo se o kvalifikované pedagožky. Češtinu ovládaly částečně, škola je proto zaměstnávala na
pozici ukrajinských asistentek pedagoga – působily v běžných třídách, kde pomáhaly ukrajinským
žákům. (Pozn.: Ukrajinští asistenti pedagoga jsou financováni z dotačního programu MŠMT. Více
informací najdete v panelu níže). Tyto dvě asistentky už ve škole nepůsobí, vrátily se na Ukrajinu.
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Ukrajinský asistent pedagoga – podrobnější informace
„Dotační program ministerstva školství počítá s financováním ukrajinských asistentů pedagoga
na základě počtu ukrajinských žáků (resp. žáků cizinců s udělenou dočasnou ochranou) v dané
škole. Do příslušného počtu žáků se započítávají pouze ti žáci cizinci, kteří jsou zařazeni do tříd
s převahou žáků s občanstvím ČR – program tedy není určen na podporu tříd, ve kterých
ukrajinští žáci tvoří více než 50 % z celkového počtu žáků. (…)
Ukrajinský asistent pedagoga by měl mít vzdělání na úrovni očekávané u asistentů pedagoga
(podle § 20 zákona o pedagogických pracovnících) – měl by mít tedy buď střední, vyšší odborné
nebo vysokoškolské vzdělání v pedagogickém oboru, anebo by si měl doplnit kvalifikační kurz
pro asistenty pedagoga. Stejně jako u ostatních pedagogických pracovníků i u ukrajinských
asistentů pedagoga se ale připouští (na výjimku) možnost zaměstnat pracovníka, který nemá
odpovídající vzdělání, za předpokladu, že škola nesežene uchazeče, který by potřebné vzdělání
měl. Důležitou podmínkou pro výkon profese ukrajinského asistenta pedagoga je, že příslušný
pracovník musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího. U českého jazyka naopak
stačí základní znalost, kterou ověřuje ředitel školy při přijetí pracovníka.“
Zdroj:
https://www.asistentpedagoga.cz/aktuality/zobrazit/jak-vyuzit-nove-zrizenou-pozici-ukrajinskehoasistenta-pedagoga

Asistentky a pomocné učitelky pro ukrajinské žáky

Na základě metodických pokynů ministerstva školství k zákonu Lex Ukrajina a Lex Ukrajina 2 může
do srpna 2023 pracovat ve školství i ten, kdo neumí česky, a to pouze na základě rozhovoru
s ředitelem školy, a to na pozici buď asistenta pedagoga anebo na pozici pedagoga.
Takové zaměstnankyně má škola od září celkem tři, a to na pozici ukrajinské asistentky
pedagoga a párové učitelky. Tyto zaměstnankyně si zařídily nostrifikaci svého učitelského diplomu
a připravují se na zkoušku z českého jazyka. Chtějí v Česku zůstat, a tak mají motivaci zdokonalit se
v češtině a zůstat ve školství. Pracují ve třídách s ukrajinskými žáky, a to v hodinách výtvarné,
pracovní a tělesné výchovy. Učitelka v kmenové třídě, kde je celkem třicet tři žáků, z toho tři
ukrajinští, takovou dopomoc velmi oceňuje. Ukrajinským dětem může párová (pomocná) učitelka
nebo asistentka vysvětlit ukrajinsky, co je potřeba. Výhodou zároveň je, že si může v rámci výuky
postupně osvojovat i český jazyk.
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