
            
  

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  ddoo  pprrůůřřeezzoovvééhhoo  ttéémmaattuu  mmuullttiikkuullttuurrnníí  

vvýýcchhoovvyy??  

 

Tak právě pro Vás jsou určeny 

 

OOddbboorrnnéé  sseemmiinnáářřee  zzaamměěřřeennéé  nnaa  pprroobblleemmaattiikkuu    

vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  cciizziinnccůů  
 
 
Úvodní seminář + workshop: 23. listopadu 2010, od 9:00 do 15:30  
 
Téma: Začleňování žáků cizinců do českých škol - úvod do problematiky vzdělávání cizinců 
s navazujícím workshopem Nástroje začleňování žáků cizinců do škol. 
 
Navazující tematické semináře: 29. listopadu 2010, od 9:00 do 15:30 
Vyberte si z těchto témat: 

 

A - Čeština jako cizí jazyk  
 
B – Interkulturní senzitivita, škola a výuka.   
 
Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na 
konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky cizinci.  
Pro získání certifikátu o absolvování semináře není podmínkou účastnit se seminářů po oba dny. 
DOPORUČUJEME však před účastí na tematických seminářích absolvovat úvodní kurz týkající se 
problematiky Začleňování žáků cizinců do českých škol.   
 

Pro koho? 
Všem pedagogickým pracovníkům (učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, ředitelé), kteří 
v rámci svého působení řeší problematické situace spojené se začleněním žáků-cizinců do školního 
prostředí jak na rovině pedagogické, tak na rovině organizační. 

 
Kde? 
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  
Sady 5. května 42, Plzeň  
 
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci a zároveň volbu jednotlivých seminářů 
(A/B) na emailu rostek.meta@centrum.cz .  

 
Semináře jsou bezplatné. 
 



            
 

Anotace k jednotlivým částem semináře: 

 
Seminář Začleňování žáků cizinců do českých škol – 23. 11. 2010 
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  
Sady 5. Května 42, Plzeň 

Počítačová učebna 

 
Seminář trvá 4 vyučovací hodiny. Seminář je společný všem přihlášeným. 
 

• úvod  do problematiky vzdělávání cizinců  

• vzdělávání cizinců z legislativní a metodické perspektivy 

• seznámení s dostupnou metodickou podporou (portál www.inkluzivniskola.cz) 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, metodiky prevence, výchovné 
poradce, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků-cizinců. 
 

Odpolední workshop  
 
Nástroje začleňování žáků cizinců do škol 
 
Workshop trvá 4 vyučovací hodiny. Navazuje na předchozí seminář Začleňování cizinců do českých 
škol. 
 

• rozvíjí nastíněná témata na příkladu kazuistik 

• IVP 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 žáků-cizinců. 
 
 

  



            
 
 
Samostatné navazující semináře – možnost volby A/B: 
 

A- Seminář Čeština jako cizí jazyk – 29. 11. 2010  
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  
Sady 5. Května 42, Plzeň 

učebna č. 7 (2. patro vlevo) 
 
 
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. 
 

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

• metody výuky češtiny jako cizího jazyka 

• principy češtiny jako cizího jazyka 

• sdílení zkušeností, problémů a dobré praxe s výukou češtiny pro cizince 
 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

B - Seminář Interkulturní senzitivita, škola a výuka – 29. 11. 2010 
 
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  
Sady 5. Května 42, Plzeň 

učebna č. 14 (3. patro vlevo) 
 
Seminář trvá 8 vyučovacích hodin. 
 

• sebereflexivní úvod do multikulturní výchovy 

• přístupy k MKV 

• metody práce s heterogenním kolektivem 
 

 
Doporučení: seminář je vhodný pro pedagogy zabývající MKV, metodikům prevence a všem, kteří 
pracují ve svých třídách s žáky z odlišného sociokulturního prostředí. 
 
 
 
Pro více informací o seminářích kontaktujte Kristýnu Titěrovou na titerova@meta-os.cz . 
 

 
 
 
 

Tato aktivita je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí a projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob 

migrujících za prací na území města Plzně, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 


