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MMááttee  vvee  šškkoollee  žžáákkyy  cciizziinnccee  aa  nneevvííttee,,  ccoo  ss  nniimmii??  

ŘŘeeššííttee  nnaappřřííkkllaadd,,  ddoo  jjaakkéé  ttřřííddyy  jjee  zzaařřaaddiitt,,  jjaakk  jjee  zznnáámmkkoovvaatt  nneebboo  uuččiitt  ččeesskkyy??  

PPoottřřeebboovvaallii  bbyyssttee  iinnffoorrmmoovvaatt  rrooddiiččee  cciizziinnccee  oo  dděěnníí  vvee  šškkoollee  aa  nneevvííttee  jjaakk??  

CChhttěěllii  bbyyssttee  zzaappoojjiitt  pprroobblleemmaattiikkuu  cciizziinnccůů  nnaappřřííkkllaadd  ddoo  pprrůůřřeezzoovvééhhoo  ttéémmaattuu  

mmuullttiikkuullttuurrnníí  vvýýcchhoovvyy??  

 

Tak právě pro Vás je určen 

 

AAkkrreeddiittoovvaannýý  ccyykklluuss  sseemmiinnáářřůů  zzaamměěřřeennýý  nnaa  pprroobblleemmaattiikkuu  

vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  cciizziinnccůů  
 
Úvodní seminář: 7. 4. 2011 od 9:00 -15:30 
Téma: Začleňování žáků cizinců do českých škol - úvod do problematiky vzdělávání cizinců, 
legislativa, organizace  
 
První navazující seminář: 12. 4. 2011 od 9:00 -15:30 
Téma: Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – konkrétní metody a možnosti výuky   - 
metody aplikace multikulturní výchovy na škole a ve třídě 
 

Druhý navazující seminář: 18. 4. 2011 od 9:00 -15:30 
Téma: Čeština jako cizí jazyk – úvod do výuky češtiny jako cizího jazyka, ukázky výukových materiálů 
 
 
Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na 
konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky cizinci. Více o obsahu jednotlivých 
seminářů se dozvíte v anotaci na následujících stránkách. 
 

VVššeecchhnnyy  sseemmiinnáářřee  jjssoouu  bbeezzppllaattnnéé..  
 
Cyklus seminářů je akreditovaný MŠMT, pro získání certifikátu o jeho absolvování je podmínkou 
účastnit se všech tří seminářů. Celý cyklus seminářů je vhodný především pro pedagogy, kteří 
v rámci svého působení řeší problematické situace spojené se začleněním žáků-cizinců do školního 
prostředí na rovině pedagogické. Úvodní dopolední seminář je ale zaměřen zejména na vedoucí 
pracovníky škol (legislativa, organizační záležitosti), proto je možné, aby se úvodního semináře 
účastnil (kromě pedagoga přihlášeného do celého cyklu) také například ředitel školy. 

 

MMííssttoo  kkoonnáánníí::  
Místo konání úvodního semináře bude přihlášeným zájemcům upřesněno. Navazující semináře 

(12.4,18.4) se uskuteční na půdě Zastoupení Evropské komise, Jungmannova 24, Praha 2. 
 

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci, tzn. vyplnění přihlášky a její zaslání na email 
info@meta-os.cz do 29. 3. 2011. Přihlášky jsou dostupné na www.inkluzivniskola.cz/aktuality  a 

http://www.meta-os.cz/pic/67-aktuality.aspx.  
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AAnnoottaaccee  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  sseemmiinnáářřůůmm: 

 
Seminář Začleňování žáků cizinců do českých škol  
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin.  
 
Cíl semináře: Účastníci se dozvědí, jak zorganizovat začlenění žáků s OMJ do školy (třídy).  
 
Obsah semináře: 

• úvod do problematiky vzdělávání cizinců  

• vzdělávání cizinců z legislativní a metodické perspektivy 

• seznámení s dostupnou metodickou podporou (portál www.inkluzivniskola.cz) 

• vyrovnávací plán pro žáka cizince  

• asistent pedagoga pro žáky cizince – příklady z praxe 

• sdílení praxe, výměna zkušeností 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, metodiky prevence, výchovné 
poradce, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním s OMJ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
První navazující seminář: Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – 
konkrétní metody a možnosti výuky 
 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. 
 

• Posluchači semináře poznají a vyzkouší ověřené metody aplikace multikulturní výchovy na 
škole a ve třídě s řadou konkrétních příkladů. 

• Seznámí se s komplexním pojetím multikulturní výchovy jako vyučovacího předmětu i 
v podobě průřezového tématu, dozvědí se zajímavé informace o různých odlišnostech kultur 
a jejich projevech na školách, vyzkouší si konkrétní postupy a realizace aktivit. 

 
 

 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající MKV, metodikům prevence a všem, kteří 
pracují ve svých třídách s žáky z odlišného sociokulturního prostředí. 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Druhý navazující seminář: Čeština jako cizí jazyk  
 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. Seminář seznámí účastníky s následujícími tématy a jeho součástí 
bude i praktická část zahrnující přípravu aktivit na výuku češtiny pro cizince. 
 

• principy češtiny jako cizího jazyka  

• různé pohledy na češtinu a odlišné způsoby výkladu češtiny při výuce českého jazyka 

• metody výuky češtiny jako cizího jazyka 

• principy češtiny jako cizího jazyka a jejich využití jako inspirace při běžné výuce 

• sdílení zkušeností, problémů a dobré praxe s výukou češtiny pro cizince 
 
 

 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro 
jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ. 
 
 
 
 
Pro více informací o seminářích a projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci 

s žáky-cizinci kontaktujte koordinátorku projektu Petru Kozílkovou na kozilkova@meta-os.cz  
 

 

 

 

 

 


