
Vážená paní ředitelko! Vážený pane řediteli! 

Dovoluji si Vás seznámit s nabídkou NIDV pro oblast integrace dětí/žáků-cizinců do školní 

docházky v ČR.                                                                                                                  

Tentokrát se nabídka týká projektu Adaptační koordinátoři do škol.  

Projekt je koncipován následovně: 

adaptační koordinátor bude žákovi-cizinci  

- k dispozici po dobu prvních dvou týdnů výuky od jeho nástupu do školy                                                                                           

- poskytovat pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního 

kolektivu  - pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů 

chování 

- nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a 

s třídou přijatými pravidly; se zažitými zvyklostmi a životním stylem 

- pomáhat při seznamování se s běžným školním režimem, s uspořádáním vyučovacího dne 

(rozvrh hodin, stěhování se z kmenových do odborných učeben, se stravováním zajišťovaným 

školou, s možností využití školního klubu, školní družiny, s nabídkou zájmové činnosti, 

kroužků, apod...) 

- poskytovat pomoc s prostorovou orientací ve škole včetně obecně platných pravidel pro 

pohyb ve škole a zajistí průběžné seznamování se s pedagogicko-organizačními i dalšími 

informacemi 

- pomáhat se zajištěním či přímo s realizací úvodního kurzu českého jazyka pro žáky-

cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů; podílet se částečně či 

kompletně na realizaci výuky českého jazyka jako jazyka cizího v prvních dvou týdnech 

přímo ve škole (tj. zvládnutí lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází 

pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické 

soustavy – latinky). 

Adaptačním koordinátorem pro žáky-cizince bude přednostně pedagogický pracovník dané 

školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník. 

Při poskytnutí informovaného souhlasu rodičů/zákonného zástupce/zletilého žáka, v tomto 

dvoutýdenním adaptačním období, nebude žák-cizinec povinen účastnit se výuky všech 

povinných předmětů dle rozvrhu. 

Místem působnosti adaptačních koordinátorů bude škola!                                            

Adaptační koordinátoři v žádném případě nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-

psychologických poraden, ani nikam jinam. Jejich působnost je určena pouze ve škole! 

Finanční ohodnocení adaptačních koordinátorů je 200,-Kč/1 hodina/max 40 hodin za 14 dní. 

Smluvní vztah vznikne mezi pedagogickým pracovníkem vybraným ředitelem školy a NIDV. 

Krajský metodik z NIDV vypracuje DPP s výkazem pro osobu, která bude vykonávat práci 

adaptačního koordinátora. Proto zasílám k vyplnění personální dotazník pro adaptačního 

koordinátora, na základě jehož budu moci vypracovat DPP s výkazem. 


