
PŘEDSTAVUJEME SE:  
KDO JSME A ČÍM SE 
V METĚ ZABÝVÁME?

Podporujeme střední školy v začleňování  
a vzdělávání vícejazyčných žáků a žákyň  
(s odlišným mateřským jazykem). 
Společně s Vámi pracujeme na tom,  
aby jazyk nebyl překážkou.

META tým podpory 
pro pedagogy SŠ

Podpůrná opatření, 
komunikace s rodiči

Zjišťování jazykové 
úrovně žáků

Výuka v předmětech 
na SŠ, tipy a materiály

Přečtěte si: 
Průvodce světem  
vzdělávání žáků  
s OMJ na SŠ 

Jazyková příprava na SŠ Začleňování a buddy 
program

Výuka ČDJ 
pro začátečníky 
i pokročilé

Česky v oborech: vzdělá-
vací a tvůrčí program pro 
vyučující na SŠ.

Inspirujte se na:  
https://inkluzivniskola.cz/

Novinky v tématu  
z METY

Dobrá praxe a pravidelná 
platforma sdílení  
zkušeností

Metodika kurzů  
pro mládež 15+

Příprava k maturitní 
zkoušce z ČJL

Zúčastněte se našich 
seminářů
https://inkluzivniskola.cz/
aktualni-otevrene-seminare 

Práce s online nástrojem 
Česky levou zadní online

Poslechněte si: 
Náš učitelský 
mix 

Legislativa, organizace, 
financování ČDJ

Možnosti podpory 
(zejména nescholarizova-
ných) mimo vzdě- 
lávací systém 

Z pohledu  
vedení školy:

˘ ˘ ˘ ˘

Z pohledu třídních 
učitelů, výchovných 
poradců, ŠPP: 

˚ ˚ ˚

Z pohledu  
vyučujících ČDJ:

,, ,,

Z pohledu ostatních 
vyučujících:

. . .

Všechno :-)

ˇ ˇ ˇ

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT?

Michaela 
Jiroutová 

 

... tahák, protože ráda střežím 
důležité informace a nebojím se 
je kdykoliv poskytnout.

V METĚ zastřešuju celé téma SŠ a 
odpovídám na otázky týkající  
se např. legislativy a financování 
ČDJ. Mým srdečním tématem je 
buddy program a s ním související 
začleňování. Poradím vám, jak 
pracovat s vícejazyčnými žáky 
v jednotlivých předmětech 
i jak je připravit k maturitě z 
ČJL. Společně s Kájou pro Vás 
připravuju Česky v oborech: 
vzdělávací a tvůrčí program pro 
vyučující na SŠ.

jiroutova@meta-ops.cz

Karolina  
Štajnerová 

  

... zvýrazňovač, protože mám 
ráda, když jsou věci jasné a 
přehledné.

Mým velkým tématem je jazyková 
příprava na SŠ. Připravuju pro Vás 
platformu „Podvečerní výměna 
zkušeností”, na které chci mimo 
jiné iniciovat sdílení dobré praxe 
– jak z ČR, tak ze zahraničí. Také 
rozesílám občasný newsletter pro 
SŠ s novinkami z METY. S Míšou 
spolupracuju na vzdělávacím a 
tvůrčím programu pro vyučující  
na SŠ: Česky v oborech.

stajnerova@meta-ops.cz

Karolina 
Kenderová

 

... ořezávátko, protože mám 
ráda tu proměnu tužek na ostré 
a dobře píšící.

Mým srdečním tématem je výuka 
češtiny jako druhého jazyka 
zejména pro žáky na SŠ. Můžu 
Vám doporučit vhodné učebnice, 
materiály či aktivity, ale vždy 
Vás také upozorním na to, že je 
třeba začít orientačním zjištěním 
jazykové úrovně žáků. Ráda se 
také podělím o zkušenosti z vedení 
kurzů pro mládež ve věku 15+. Na 
portálu Inkluzivní škola zastřešuju 
téma Jak učit ČDJ na SŠ.

kenderova@meta-ops.cz 

Martina 
Škrdlantová 

... lepidlo, protože mám ráda, 
když všechno drží hezky 
pohromadě.

Pro žáky ve věku SŠ, kteří začínají 
s výukou ČDJ, a jejich vyučující 
vytváříme sadu výukových 
materiálů včetně interaktivních 
cvičení v online výukové platformě 
Česky levou zadní online (LZO). 
Ráda vám odpovím na otázky 
týkající se používání LZO při výuce. 
Mým dalším tématem v METĚ 
je situace náctiletých, kteří se 
ocitají mimo vzdělávací systém, a 
hledání možností jejich podpory a 
postupné integrace.

skrdlantova@meta-ops.cz  

KDYBYCH BYLA ŠKOLNÍ POMŮCKA, BYLA BYCH...

https://inkluzivniskola.cz/  
https://inkluzivniskola.cz/aktualni-otevrene-seminare 
https://inkluzivniskola.cz/aktualni-otevrene-seminare 
https://inkluzivniskola.cz/stredni-skoly
http://jiroutova@meta-ops.cz
https://forms.gle/PcUKUUsimL11uzgr6
http://stajnerova@meta-ops.cz
https://inkluzivniskola.cz/jak-ucit-cdj-na-ss
http://kenderova@meta-ops.cz  
http://levouzadnionline.cz
http://skrdlantova@meta-ops.cz   

