
SEMINÁŘE PRO ZŠ #3

Krok za krokem v seminářích pro pedagogické pracovníky ve výuce ČDJ

Úvod do výuky češtiny 
jako druhého jazyka

#1 Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka
jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka?
Představíme Vám principy, postupy a metody výuky
ČDJ.

Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se
jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou
látkou?

Hledáte inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako
druhého jazyka (ČDJ)? Zajímají Vás možnosti využití
elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam
žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli
procvičovat češtinu ?

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka
jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka?
Představíme Vám principy, postupy a metody výuky
ČDJ.

Jak zjistit úroveň a cíle češtiny
jako druhého jazyka

#2

#4 Elektronické zdroje pro výuku
češtiny jako druhého jazyka -
online

UČÍME ČDJ VÍCEJAZYČNÉ ŽÁKY

#5

Čeština jako druhý jazyk při
výuce ve třídě

Potřebujete posílit své pedagogické kompetence při
začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do
českého školního prostředí. 

Tvorba výukových materiálů pro
žáky s odlišným mateřským
jazykem - online

Nabízíme semináře prezenční i online, v rozsahu 4 nebo 8 vyuč. hodin. 

https://inkluzivniskola.cz/seminare-pro-pedagogy
https://inkluzivniskola.cz/
https://inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka-pro-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka-pro-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka-pro-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka-pro-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/jak-zjistit-uroven-cile-cestiny-jako-druheho-jazyka-0
https://inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-pro-vyuku-cestiny-jako-druheho-jazyka-online
https://inkluzivniskola.cz/seminare/cestina-jako-druhy-jazyk-pri-vyuce-ve-tride-0
https://inkluzivniskola.cz/seminare/tvorba-vyukovych-materialu-pro-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-online
https://inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheho-jazyka-pro-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/tvorba-vyukovych-materialu-pro-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-online
https://inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-pro-vyuku-cestiny-jako-druheho-jazyka-online
https://inkluzivniskola.cz/seminare/cestina-jako-druhy-jazyk-pri-vyuce-ve-tride-0
https://inkluzivniskola.cz/seminare/jak-zjistit-uroven-cile-cestiny-jako-druheho-jazyka-0


#3

Podpora vícejazyčných žáků (s
OMJ) v ZŠ a sdílení dobré
praxe

Začleňování a výuka žáků 
s OMJ na ZŠ - webinář

SEMINÁŘE PRO ZŠ

Krok za krokem v seminářích pro pedagogické pracovníky v začleňování žáků s OMJ

#1 Co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do
výuky? Zajímá Vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s
OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ?

Co říká legislativa při podpoře žáka s OMJ, jak
zorganizovat kurz ČDJ? Jak začít s výukou ČDJ, jak ji
propojit s předmětem ČJL? Na semináři si vyzkoušíte
také praktické postupy, jak žáka podpořit v běžné výuce. 

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do
výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte
další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci
s žáky s OMJ, tak s celou třídou? Zajímají Vás
zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

#2

#4 Metody ve výuce s žáky s
odlišným mateřským jazykem II.

PODPORUJEME  VÍCEJAZYČNÉ
ŽÁKY PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ  NA ZŠ

Metody ve výuce žáků s
odlišným mateřským jazykem I.

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se
seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským
jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými
při vzdělávání žáků s OMJ.

Nabízíme semináře prezenční i online, v rozsahu 4 nebo 8 vyuč. hodin. 

#5 Zajímá Vás, jaké zkušenosti mají se vzděláváním žáků s
OMJ jiné školy? Chcete poznat a porovnat zkušenosti
při práci s těmito žáky na různých pozicích, které jsou
do procesu vzdělávání zapojeny? 

Sdílení dobré praxe a zkušeností
při práci s žáky s OMJ na ZŠ -
webinář

https://inkluzivniskola.cz/seminare/prvni-kroky-pri-podpore-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-na-zs-8-vyuc-hodin
https://inkluzivniskola.cz/seminare/prvni-kroky-pri-podpore-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-na-zs-8-vyuc-hodin
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-s-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-ii-v-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-i-v-zs-ss-8-vyuc-hodin
https://inkluzivniskola.cz/seminare/zaclenovani-vyuka-zaku-s-omj-na-zs-webinar
https://inkluzivniskola.cz/
https://inkluzivniskola.cz/seminare/sdileni-dobre-praxe-zkusenosti-pri-praci-s-zaky-s-omj-na-zs-webinar-2
https://inkluzivniskola.cz/seminare/zaclenovani-vyuka-zaku-s-omj-na-zs-webinar
https://inkluzivniskola.cz/seminare/zaclenovani-vyuka-zaku-s-omj-na-zs-webinar
https://inkluzivniskola.cz/seminare/zaclenovani-vyuka-zaku-s-omj-na-zs-webinar
https://inkluzivniskola.cz/seminare-pro-pedagogy
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-s-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-ii-v-zs-ss
https://inkluzivniskola.cz/seminare/metody-ve-vyuce-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-i-v-zs-ss-8-vyuc-hodin
https://inkluzivniskola.cz/seminare/sdileni-dobre-praxe-zkusenosti-pri-praci-s-zaky-s-omj-na-zs-webinar-2

