
Situace po nástupu dětí do škol

od září 2022 

Setkání s pedagogicko-psychologickými poradnami

19. 10. 2022

Klára Ptáčková



• Představení organizace META o.p.s. + Inkluzivniskola.cz + podpora pro 
PPP

• Aktuálně platná doporučení a postupy ze strany MŠMT

• Tlumočení a překlady

• Vícejazyčnost v kontaktu s žáky a jejich rodinami

• Aktuální možnosti podpory pro vícejazyčné žáky

• Povinná školní docházka x online vzdělávání

• Problematické projevy chování x poruchy chování

• Spolupráce s ukrajinskými psychology

Struktura setkání



•Poradenství a metodická podpora

•Akreditované vzdělávání pedagogů (kurzy, e-learning)

•Metodické materiály

•Portál inkluzivní škola

•E-learning pro děti od 5 let učící se  češtinu jako druhý jazyk (ČDJ) www.cestina2.cz

•Newslettery a infosheety pro školy https://www.meta-ops.cz/chci-dostavat-newslettery

•Sdílecí setkání pro různé aktéry na poli vzdělávání vícejazyčných žáků (s OMJ) – školy, kraje, PPP, …

•Online platforma pro podporu výuky ČDJ mládeže 15+ (e-learning pro žáky i podpora začínajících lektorů)  

www.ceskylevouzadni.cz + aplikace https://app.ceskylevouzadni.cz/

Služby pro pedagogy

http://www.cestina2.cz/
https://www.meta-ops.cz/chci-dostavat-newslettery
http://www.ceskylevouzadni.cz/
https://app.ceskylevouzadni.cz/






• ŠPZ jsou povinna poskytnout poradenskou pomoc žákům s OMJ,
kteří o ni požádají.

• „Žáci z Ukrajiny splňují uvedené podmínky a mají právo na
poskytování školských poradenských služeb, a to bez ohledu
na to, zda jsou žáky české školy. ŠPZ nemůže odmítnout zájemce
z důvodu, že není přijat do české školy.“

Aktuální změny? Žádné změny nenastaly



• Metodika MŠMT k poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ (2021)

• Doporučení MŠMT pro ŠPZ v souvislosti

s nově příchozími žáky z Ukrajiny (2022)

• Průvodce pro poradny při práci s dětmi

a žáky s odlišným mateřským jazykem (META) 

Aktuální článek k diagnostickým metodám: 

https://inkluzivniskola.cz/vysetreni-vicejazycneho-zaka-s-omj

Přehled platných metodik a doporučení nejen pro nově příchozí 
děti/žáky z Ukrajiny 

https://inkluzivniskola.cz/metodika-msmt-pro-poskytovani-podpurnych-opatreni-zakum-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/doporuceni-pro-spz-v-souvislosti-s-nove-prichozimi-zaky-z-ukrajiny
https://inkluzivniskola.cz/pruvodce-pro-poradny-pri-praci-s-detmi-zaky-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/pruvodce-pro-poradny-pri-praci-s-detmi-zaky-s-omj
https://inkluzivniskola.cz/vysetreni-vicejazycneho-zaka-s-omj


„Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona.
Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ.“

X

Dětem a žákům, kteří nejsou zahrnuti do jazykové přípravy podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb.
a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

– zpravidla cizinci v MŠ mimo povinný předškolní ročník, děti a žáci s českým státním
občanstvím, žáci-cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR déle než 24 měsíců,
žáci, kteří jazykovou přípravu již ukončili, ale nadále potřebují podporu v češtině

– je jazyková podpora, pokud ji potřebují, zajišťována podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“

Doporučení k vyšetření dětí/žáků z Ukrajiny od MŠMT



• Objednání tlumočení a překladů zdarma NPI:

https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/

• Tlumočení: 

https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/

• Interkulturní pracovník a tlumočení:

https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/interkulturni-pracovnici-a-komunitni-tlumocnici/interkulturni-pracovnik/

• Hotové překlady pro PPP: 

https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ppp/

• Jazykové mutace letáků a formulářů pro PPP:

http://archiv-nuv.npi.cz/t/formulare.html?lang=1

• Formuláře a dokumenty pro školy:

https://inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze

• Praktický rádce pro rodiče v jazykových verzích:

https://meta-ops.eu/prakticky-radce/informace/

Tlumočení/ překlady

https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/
https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/interkulturni-pracovnici-a-komunitni-tlumocnici/interkulturni-pracovnik/
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ppp/
http://archiv-nuv.npi.cz/t/formulare.html?lang=1
https://inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
https://meta-ops.eu/prakticky-radce/informace/


• Respekt k mateřskému jazyku dítěte i rodičů

• Podpora mateřského jazyka (nepotlačovat jej)

• Podpora vícejazyčnosti

• Umožňuje dětem lépe zakořenit v novém prostředí

• Posiluje identitu a jeho sebevědomí

• Podpořit v tomto školu, učitele, ostatní zaměstnance školy

• Přizpůsobit domácí úkoly a očekávání školy – komunikace s rodiči (základní
informace o vzd. systému země původu, kulturní specifika)

• Nabídnout možnosti pro rozvoj češtiny (i volnočasově)

• Nevnímat jako „problém“

Vícejazyčnost

https://inkluzivniskola.cz/vicejazycnost


Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Pouze žáci z Ukrajiny přicházející v důsledku války

• Lex Ukrajina – upravený obsah vzdělávání, možno i jiné předměty, výuka češtiny jako

druhého jazyka (ČDJ), ukr. asistent pedagoga (bez doporučení ŠPZ)

• Nároková jazyková příprava – MŠ, ZŠ, SŠ (nově) – výuka ČDJ (100–200hod) (bez

doporučení ŠPZ)

• Jazyková podpora dle § 16 – podpůrná opatření dle určeného stupně (1. stupeň PO

bez doporučení ŠPZ, dále na doporučení ŠPZ)

Žáci 7.–9. roč. – pro posílení jejich češtiny u přij. zkoušek na SŠ - možný souběh nárokové jazykové přípravy a podpory

dle § 16 (hodiny ČDJ + pedagogické intervence v max. možné míře), uzpůsobení u JPZ (slovník, prodloužení času)

Možnosti podpory pro vícejazyčné žáky (s OMJ)

https://inkluzivniskola.cz/financovani-jazykove-podpory-dle-ss20-sz
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-dle-paragrafu-20
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-na-ss


Vícejazyční žáci s cizí státní příslušností plnící (povinnou) školní docházku v ČR do 12

měsíců

Nově příchozí žáci s cizí státní příslušností, např. z Ukrajiny bez dočasné ochrany, Vietnamu, Sýrie,

Mongolska a jiných států

• Nároková jazyková příprava – MŠ, ZŠ, SŠ (nově) – výuka ČDJ (100–200hod) (bez

doporučení ŠPZ)

• Jazyková podpora dle § 16 – podpůrná opatření dle určeného stupně (1. stupeň PO

bez doporučení ŠPZ, dále na doporučení ŠPZ)

Žáci 7.–9. roč. – pro posílení jejich češtiny u přij. zkoušek na SŠ je možný souběh nárokové jazykové přípravy a podpory

dle § 16 (hodiny ČDJ + pedagogické intervence v max. možné míře), uzpůsobení u JPZ (slovník, prodloužení času)

Možnosti podpory pro vícejazyčné žáky (s OMJ)

https://inkluzivniskola.cz/financovani-jazykove-podpory-dle-ss20-sz
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-dle-paragrafu-20
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-na-ss


Vícejazyční žáci pobývající v ČR nad 12 měsíců

Žáci s cizí státní příslušností, žáci s dvojím občanstvím nebo kteří se narodili v ČR, ale doma

komunikují jiným jazykem než českým a češtinu neovládají na dostatečné úrovni.

• Jazyková podpora dle § 16 – podpůrná opatření dle určeného stupně (1. stupeň PO

bez doporučení ŠPZ, dále na doporučení ŠPZ)

• v případě volné kapacity mohou nenárokově navštěvovat skupiny pro jazykovou

přípravu – MŠ, ZŠ, SŠ (nově) – výuka češtiny jako druhého jazyka (100–200 hod)

Žáci 7.–9. roč. – pro posílení jejich češtiny u přij. zkoušek na SŠ je vhodné doporučit hodiny ČDJ + pedagogické

intervence v max. možné míře, uzpůsobení u JPZ (slovník, prodloužení času)

Možnosti podpory pro vícejazyčné žáky (s OMJ)

https://inkluzivniskola.cz/financovani-jazykove-podpory-dle-ss20-sz
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-dle-paragrafu-20
https://inkluzivniskola.cz/jazykova-priprava-na-ss


• Po uplynutí lhůty 90 dnů - povinná školní docházka

• Informace pro rodiče: https://doskolyspolecne.cz/

• Pro 5leté děti povinný předškolní rok v MŠ

• Od 6 let věku do ZŠ (odklady šk. doch. a doporučení do přípravných tříd – na
doporučení ŠPZ – „poskytování poradenských služeb se řídí běžnými pravidly“.

• Na Ukrajině jiný vzdělávací systém (12 let povinná školní docházka, systém
klasifikace)

• Odlišný systém podpory pro žáky s SVP

• Mnoho rodičů nemá přesné informace + nejistá situace

• Ohrožená skupina nescholarizovaných 15+

(Povinná) školní docházka x online vzdělávání

https://doskolyspolecne.cz/
https://inkluzivniskola.cz/vzdelavani-na-ukrajine
https://inkluzivniskola.cz/ukrajina/psychologicka-specialne-pedagogicka-podpora-deti


• Chybí „živý“ kontakt s vrstevníky

• Neprobíhá integrace – chybí kontakt s vnějším světem

• Neprobíhá rozvoj češtiny

koloběh, z kterého se špatně vystupuje

izolace

psychické problémy, uzavřenost

Limity pouze online vzdělávání



• potřeba odlišit

• chybí motivace, nechtějí spolupracovat, nechtějí se učit (česky ani nic jiného)

• nejistá situace, zda a kdy se budou vracet domů

• často tu nechtějí být, situaci si nevybrali

• stýská se jim, chtějí domů, chybí jim širší rodina, známé prostředí, kamarádi

• možný důsledek adaptace, která stále probíhá

• učitelé frustrovaní, tlak na výkon, ne/přijetí kolektivu

• možná traumata

Problematické projevy chování x poruchy 
chování



• práce s vnitřní motivací

• vzor spolužáka, který se snaží a zvládá (Buddy)

• netlačit na výkon

• kontaktní osoba, která se zajímá (UAP, vychovatel v ŠD)

• zájem ze strany školy

• pravidelné schůzky s rodiči (v jazyce, kterému bezpečně rozumí)

• spolupráce školy a ŠPZ na častější bázi, osobní návštěvy

• dobrá praxe? – všestranná podpora a nabídka ze strany školy

Co může pomoci?



• Psychologická podpora v ČR: 
https://inkluzivniskola.cz/psychologicka-podpora-v-cr

• Ukrajinští psychologové: https://www.cpng.cz/l/ukrajinsti-
psychologove-pro-ukrajince-nabidka-v-cestine-a-ukrajinstine/

• Dobrá praxe?

Spolupráce s ukrajinskými psychology 

https://inkluzivniskola.cz/psychologicka-podpora-v-cr
https://www.cpng.cz/l/ukrajinsti-psychologove-pro-ukrajince-nabidka-v-cestine-a-ukrajinstine/


• Lex Ukrajina I ani II prozatím nijak nedefinuje zvláštní pravidla k termínům, lhůtám 
a způsobu nebo úpravám podmínek přijímání ke vzdělávání pro následující školní 
rok (2023/2024) a ukončování vzdělávání (maturitní/závěrečné zkoušky). 

• Lex Ukrajina II prozatím připravil legislativní podmínky pro to, aby mohlo tyto 
uvedené změny MŠMT ošetřit vydáním opatření obecné povahy. 

• Tyto případné změny plánuje MŠMT provést až na základě výsledků průběžného 
monitoringu situace ve školách.

• Dosavadní platné možnosti podpory u přijímacích zkoušek najdete na: 
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj

Dílčí téma, které vás zajímá: 
Přijímací zkoušky na střední školy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?lang=1&ref=m&source=email
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj




Děkuji za pozornost

PhDr. Klára Ptáčková, Ph.D.

ptackova@meta-ops.cz

proskoly@meta-ops.cz


