
 

 

MÁTE VE TŘÍDĚ DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM? ZÁLEŽÍ 

VÁM NA TOM, JAK SE V MŠ CÍTÍ? CHCETE JIM POMOCI S CO 

NEJRYCHLEJŠÍM ZAČLENĚNÍM DO KOLEKTIVU A ZVLÁDNUTÍM 

ČEŠTINY? HLEDÁTE MOŽNOSTI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI 

I JEJICH RODIČI?  

 

 
 

DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM V MŠ 



 
Dětí s odlišným mateřským jazykem v českých mateřských školách 

přibývá. Vyvstává tedy potřeba hlouběji se této problematice věnovat, 

podporovat jejich začlenění mezi české vrstevníky, připravit je po 

jazykové stránce a umožnit jim tak úspěšný start povinné školní 

docházky. 

 

JAK NA TO?  

Metodická doporučení, konkrétní tipy, náměty a postupy najdete v metodické 

příručce Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Metodika je 

určena především pedagogům MŠ a je volně ke stažení na stránkách pod tímto 

odkazem:http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/metodika-deti-s-

odlisnym-materskym-jazykem-v-materskych-skolach 

 

METODIKA 

Materiál je tematicky členěn do kapitol věnujících se jednotlivým oblastem 

začleňování dětí s OMJ, celá metodika vychází z principů inkluze.  

V úvodu je věnována pozornost české právní úpravě a podmínkám 

vzdělávání dětí s OMJ v ČR. Další kapitoly již chronologicky kopírují proces 

začleňování dítěte do MŠ. 

Začínáme již přípravou na dítě s OMJ a to jednak po stránce personální 

připravenosti, materiálního vybavení i práce s ostatními dětmi a jejich rodiči.  

V samostatné kapitole navrhujeme možný průběh úvodního pohovoru s rodiči, 

odpovídáme na otázky: Jak se na pohovor připravit? Jak ho zorganizovat? Co vše 

by mělo být předmětem jednání? Koho přizvat a jak zajistit vzájemné 

porozumění? 

Následuje problematika počáteční adaptace dítěte, k dispozici jsou praktické 

náměty a tipy z praxe či adaptační plán inspirovaný Berlínským modelem.  

V kapitole Individuální vzdělávací plán lze najít stručný "návod" jak plán 

vytvořit, aby byl opravdu prospěšný a přímo svázaný s každodenní praxí. V 

příloze jsou k dispozici prázdné formuláře plánu i vyplněné vzory pro inspiraci. 

Velká pozornost je věnována jazykové podpoře dětí. Popsány jsou hlavní 

principy práce, náměty k činnostem, či inspirace ucelenou a komplexní metodou 

KIKUS.  

Metodika se věnuje také komunikaci s dítětem i jeho rodiči či začleňování dítěte 

do kolektivu. Nabízí konkrétní tipy k činnostem rozvíjejících inkluzivní prostředí 

MŠ, ve kterém má každé dítě šanci cítit se dobře.  

 

 

 

 

 

 



 
 

PORTÁL 

Průběžně také doplňujeme webový portál www.inkluzivniskola.cz, v sekci 

předškolního vzdělávání lze najít nejrůznější informace a materiály k tématu. 

http://www.inkluzivniskola.cz/predskolni-vzdelavani 

Praktický je například materiál Informace pro rodiče přeložený do 8 jazyků, 

který obsahuje obecné informace o předškolním vzdělávání, informace o provozu 

MŠ, denní režim MŠ, seznam pomůcek potřebných pro docházku v MŠ, seznam 

potřebných dokladů pro zápis dítěte do MŠ, informace o adaptačním plánu a 

další. Tento text je vhodné předat rodičům v jejich rodném jazyce (nebo v 

angličtině) ještě před zahájením docházky dítěte. 

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/informace-pro-

rodice 

 

AKTUALITY 

 

 Metodiku rozšiřujeme v oblasti jazykové podpory, vznikají konkrétní přípravy 

na jazykové lekce doplněné video záznamy lekcí z praxe.  

 

 Jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách 

se věnuje i další projekt společnosti META, který je realizován ve spolupráci 

s organizacemi a mateřskými školami ze Slovenska a Německa. Cílem 

projektu, jehož název zní KIKUS with us je budování a zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků při začleňování dětí, které nejsou rodilými mluvčími 

českého, nebo slovenského jazyka.  V rámci projektu dojde k překladu, 

adaptaci a pilotáži metody KIKUS, která podněcuje a podporuje schopnost dětí 

komunikovat a fungovat ve více než jednom jazyce a to již od útlého věku. 

Informace o projektu KIKUS with us budou postupně přibývat na webových 

stránkách společnosti META. Kontaktní osobou je Petra Kozílková, 

kozilkova@meta-ops.cz. 

 

 Více informací o metodě KIKUS najdete na 

http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/kikus 
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Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je 

spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
 

      


