
   

                                                             

 

 

 Máte ve škole žáky cizince a nevíte, co s nimi? 

 Řešíte, do jaké třídy je zařadit, jak je známkovat nebo učit česky? 

 Potřebovali byste informovat rodiče cizince o dění ve škole a nevíte jak? 

 

TAK PRÁVĚ PRO VÁS JE URČEN 
 

CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH 

NA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ 

 

 

6. 10. 2015 – 9:00 - 16:00, Praha, Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha 7 

 

ÚVOD DO ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM 
 
Účastnící se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským 
jazykem (OMJ), se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a s postupy a metodami jejich začleňování do 
českého vzdělávacího systému. 

 
13. 10. 2015 – 9:00 - 16:00, Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 
 

ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO/DRUHÉHO JAZYKA  

 

Účastnící se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého 
jazyka nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu 
český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných 
materiálů. 

 
21. 10. 2015 – 9:00 – 16:00, Skautský institut, Staroměstské nám. 4, Praha 1 

 

PRINCIPY PRÁCE S ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM VE VÝUCE  

 
Účastníci se na základě vlastních zkušeností a reflexe seznámí s principy práce s žáky 

s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich 
vzdělávání. Součástí semináře jsou ukázky výukových materiálů, věnovat se budeme 

tématu vyrovnávacích plánů (obdoba IVP). 

 



   

                                                             

 

 

Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo jednotlivě. Po absolvování každého 

semináře obdrží účastník certifikát. Pro jeho získání je nutné absolvovat seminář v plné 

délce. 

Poplatky:      ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA OSOBU JE KČ 800,- ZA 1 SEMINÁŘ  

 

Semináře obsahují teoretická východiska a zároveň praktické zaměření na konkrétní 

problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Více 

o obsahu a akreditacích jednotlivých seminářů se dozvíte v anotacích na stránkách 

http://www.meta-ops.cz/dalsi-seminare.  

 

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci (pomocí online formulářů u na 

stránkách http://www.meta-ops.cz/aktualni-nabidka-seminaru ) - nejpozději do 1. 10. 

2015 (pro seminář dne 6. 10. 2015, pro každý další seminář nejpozději týden před jeho 

realizací) 

 

Pro více informací o seminářích a projektu Program na podporu pedagogických pracovníků 

při práci s žáky cizinci kontaktujte koordinátorku projektu Lucii Procházkovou na 

prochazkova@meta-ops.cz .  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI 

je financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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