
META
INFOBALÍČEK  04

Metody
Objevují se názory, že by se vícejazyčné děti 

nejprve měly naučit dobře česky, než budou  

začleněny do základního vzdělávání. Je ale dobré 

vědět, že než tyto děti dosáhnou potřebné jazy-

kové úrovně, může to trvat mnoho let. Pokud by 

se věnovaly pouze výuce češtiny, neosvojily by si 

akademický jazyk a přirozeně by se nezačlenily 

do kolektivu svých vrstevníků. Proto je podstatná 

jak jazyková příprava, tak začlenění do výuky.

Jak zapojit vícejazyčné děti do 
hodin českého jazyka a literatury, 
abychom mohli pracovat s celou 
třídou takovým způsobem, že  
i žákům s OMJ poskytneme  
dostatečnou podporu?  
Inspirujte se postupy a praktickými 
radami.

Věříte tomu, že uspět může 
každý žák?  
S naší infografikou zjistíte, jak vhodně 
nastavit podporu, aby to každé dítě  
skutečně zvládlo.

Chcete se zdokonalit ve využí-
vání správných metod při výuce 
vícejazyčných žáků a žákyň?  
Přijďte na naše semináře či webináře 
pro začátečníky i pro pokročilé nebo  
si je objednejte do sborovny.

Jak na výuku? 
Tipy, které můžete využít hned  
zítra, najdete v naší infografice 
10 jednoduchých tipů pro
začátek aneb jak začít.

Jak učit, aby byla výuka  
přehledná a srozumitelná? 
Jak použít vizualizaci Vám poradíme 
v příručce Asistujeme u dětí s OMJ. 

Když se dítě učí obsah, mělo  
by se spolu s ním učit i potřeb- 
ný jazyk, aby mu porozumělo  
a umělo se v něm vyjádřit. 
Učení se obsahu a jazyku není možné 
oddělit. Více najdete ve článku 
Všímavost k jazyku.

Jak nastavit kontinuální 
způsob učení z hlediska  
výuky jazyka?  
Není to žádná věda. Jasně 
a přehledně to zjistíte díky  
naší infografice.

Hledáte materiály do výuky 
jednotlivých předmětů?  
Vyberte si z našich pracovních listů 
ověřených praxí.

Potřebuje si vytvořit vlastní 
pracovní listy?
Aby Vám to šlo lépe, vypracovali jsme 
srozumitelný návod a checklist.

Jak je možné při výuce využít 
klíčové vizuály?  
Konkrétní příklady najdete 
na webu Inkluzivní školy.

https://inkluzivniskola.cz/10-jednoduchych-tipu-pro-zacatek-aneb-jak-zacit
https://inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety
https://inkluzivniskola.cz/tvorba-pracovnich-listu
https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zs_zarubova.pdf#page=12
https://inkluzivniskola.cz/content/priklad-pouziti-kv
https://inkluzivniskola.cz/propojovani-cdj-cjl
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2022/07/meta_prirucka_asistujeme_sazba_final.pdf#page=63
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-i-v-zs-ss-8-vyuc-hodin
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-s-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-ii-v-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/podpora-ve-skole-aby-kazde-dite-mohlo-uspet
https://inkluzivniskola.cz/co-znamena-kontinualni-zpusob-uceni-z-hlediska-vyuky-jazyka
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2022/07/meta_prirucka_asistujeme_sazba_final.pdf#page=68



