
Témata konzultací

Spolupráce PPP a školy
Specifické potřeby žáků s OMJ
Jazyková diagnostika
Komunikace s rodiči
Administrativní proces přiznání
podpůrných opatření
Konzultace návrhů podpůrných
opatření PPP
Podpora při výuce
Podpora pedagogů
Pomoc při výběru SŠ
Úprava podmínek přijímacího
řízení na SŠ, úprava podmínek
konání maturitní zkoušky 
Pomoc při začleňování do
kolektivu včetně sociokulturních
rozdílů

Poradenství poskytujeme formou:

Máte otázky ke konkrétní situaci s dítětem/žákem s OMJ?
Potřebujete poradit či podpořit? Ozvěte se.
Konzultovat můžeme i opakovaně.
V případě potřeby se s Vámi domluvíme na dalším postupu.

Nejste si jisti, jak provést jazykovou diagnostiku žáka, který neumí
česky? Poradíme Vám, jak zjistit potřeby žáka.
Můžete s námi konzultovat zařazování dětí do stupňů podpůrných
opatření i předepisování vhodných opatření na základě
provedených vyšetření.
Rádi s Vámi probereme možnosti podpory žáků na jednotlivých
stupních škol i možnosti úpravy podmínek přijímacích zkoušek na
SŠ a maturitní zkoušky. 

Chcete nastavit vhodnou spolupráci se školou? Jaká by měla být
role poradny a jaká školy? Jak komunikovat se školou, ale i s rodiči
žáka? Poradíme Vám, jak na to!

Konzultace konkrétních situací 

Konzultace jazykové diagnostiky žáků s OMJ a jejich nároků
na podporu 

 
Konzultace spolupráce poradny se školou

METODICKÁ PODPORA A PORADENSTVÍ

META poskytuje pracovníkům PPP i pedagogům poradenství a metodickou podporu při
řešení situací spojených s vyšetřováním a výukou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

(žáků s OMJ) v mateřských, základních a středních školách.

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován v rámci Národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

PŘI JAZYKOVÉ DIAGNOSTICE A PODPOŘE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM
JAZYKEM

META, o.p.s.
Společnost pro příležitosti 
mladých migrantů

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz 
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

+420 222 521 446
+420 773 304 464
info@meta-ops.cz

IČ: 26982633
č. ú.: 2300884089/2010

Pro více informací a příklady z praxe
si přečtěte  článek Informace pro
pedagogicko-psychologické poradny
při práci s dětmi a žáky s OMJ.

Rádi Vám také poskytneme
telefonickou, popř. i osobní
metodickou podporu.

Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro Váš region či relevantní
stupeň.

https://www.inkluzivniskola.cz/desatero-pro-vyuku-zaku-s-omj-na-dalku
https://www.inkluzivniskola.cz/desatero-pro-vyuku-zaku-s-omj-na-dalku
https://www.inkluzivniskola.cz/desatero-pro-vyuku-zaku-s-omj-na-dalku
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https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

