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Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy (CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC)  

Vás společně zvou na kulatý stůl na téma: 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách 

Sdružení pro integraci a migraci spolu s partnery realizuje projekt 
Města a inkluzivní strategie, ve kterém primárně hodnotí, jakým 
způsobem dochází k integraci migrantů na lokální úrovni v ČR, 
zejména pak ve třech partnerských krajích projektu – 
Jihomoravském, Libereckém a Hl. m. Praze.  
 
Součástí projektu MIS je také pořádání kulatých stolů v partnerských 
krajích, které mají otevírat diskusi o aktuálních, avšak také často 
málo řešených tématech a problémech v integraci, poskytnout 
prostor ke sdílení dobré praxe mezi aktéry i hledání možných řešení 
bariér a problémových oblastí.  
 
Tématem březnového kulatého stolu v Brně je vzdělávání žáků 
s odlišným mateřským jazykem na středních školách. V diskusi se 
dotkneme praktických dopadů mezer v systémové podpoře 
středních škol v oblasti integrace žáků s odlišným mateřským 
jazykem do výuky a metod podpory, jak jsou vyvíjeny za stávající 
situace samotnými školami.  

Dále poukážeme na vliv úrovně integrace do výuky v posledních 
ročnících základních škol na úspěch u přijímacích zkoušek i v dalším 
studiu na střední škole. Jiným tématem k diskusi může být bariérovost 
maturitní zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem.  
 
Aktérskou perspektivu mezi diskutujícími hosty zajistí zástupci Centra 
pro cizince JMK, NNO poskytujících podporu studentům s OMJ nebo 
pracovníci příslušných odborů samospráv. Se svým vstupem do 
diskuse přispějí také zástupci vybraných středních škol, které vyvíjejí 
vlastní nástroje podpory integrace do výuky těchto žáků a disponují 
praxí v oblasti, případně i samotní žáci s odlišným mateřským jazykem, 
kteří mají zkušenosti se studiem na českých středních školách. 
Moderování přislíbila PhDr. Marie Jelínková, Ph.D (CESES FSV UK, 
Praha).   
 
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Olga Čejková 
tel: 776 874 424, mail: cejkova@migrace.com  
V případě zájmu potvrďte svoji účast na výše uvedeném e-mailu.   
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