KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE S RODIČI DÍTĚTE S OMJ
Správně nastavená komunikace s rodiči dítěte s OMJ se významným způsobem
podílí na úspěšném začlenění dítěte s OMJ do mateřské školy.
Jak si usnadnit komunikaci s rodičem dítěte s OMJ?
Bližší informace přinášíme na webu Inkluzivní
škola.
Dále Vám rádi poskytneme telefonickou či
písemnou metodickou podporu. Pro
konzultaci můžete kontaktovat odbornou
pracovnici pro odpovídající stupeň či region.
Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

Veškeré základní informace o předškolním vzdělávání doporučujeme poskytnout rodičům v jejich
rodném jazyce, stejně tak jim můžete nechat přeložit pozvánku na schůzku a akce mateřské školy.
Podrobnější informace týkající spolupráce s rodiči je možné najít zde.

Základní kroky k usnadnění komunikace
1. Vstupní pohovor s rodiči
Doporučujeme předat rodičům všechny základní informace o chodu MŠ, o organizačních záležitostech a pravidlech
nastavených v MŠ. Je důležité, aby těmto informacím rodiče porozuměli ideálně ještě před nástupem dítěte do MŠ. Vše, co
se nám osvědčilo, aby se rodič na první schůzce dozvěděl, najdete podrobně zde. Velmi zásadní jsou pro pedagoga
informace o rodinném jazykovém prostředí (tj. jakými jazyky se mluví v rodině) a délce pobytu dítěte (tj. jak dlouho žije
v ČR). Vhodné je zjistit, zda bude učitelka v MŠ jediným jazykovým vzorem češtiny. Hned na začátku školního roku můžeme
případně doporučit volnočasové aktivity, které budou vycházet ze zájmů dítěte a které poskytnou dítěti kontakt s češtinou
i mimo MŠ.
2. Zprostředkování tlumočníka
Pokud rodiče nerozumí česky, je vhodné na schůzku přizvat tlumočníka. Tuto službu můžete zajistit u NPI po celé ČR, Charity
ČR (tel. linka v mongolštině a vietnamštině), pro Prahu pak u InBáze, Integračního centra Praha a v jednotlivých krajích
u NNO.
3. Pravidla komunikace a ověřování porozumění
Při komunikaci s rodiči se nám osvědčila pravidla komunikace uvedená zde. Některým rodičům vyhovuje komunikace
e-mailem a možnost využít překladače na počítači, jiným forma SMS nebo telefon obecně. Osvědčilo se nám rodiče
informovat, že nejdůležitější a aktuální informace najdou vždy na nástěnce. Zde také mohou získat přehled o plánovaných
akcích mateřské školy apod. Některé kultury nejsou zvyklé na zapojení rodičů do dění v MŠ. Pokud je potřebná jejich
kooperace, skvěle funguje, pokud si s nimi ujasníte hned na začátku míru i frekvenci jejich zapojení.
Při jakékoliv komunikaci doporučujeme ověřit si porozumění doplňujícími otázkami, pouhé kývnutí hlavou nemusí znamenat,
že rodič rozumí, co se od něj žádá. Například oznámení o plánované akci je možné doplnit kartičkou nebo SMS s přesnými
údaji (CO – KDE – KDY – CENA). Jazyk sdělení by měl být jednoduchý a konkrétní (plavání každý pátek 8:00–11:30 hodin,
začátek 8. 10. 2021 – konec 17. 12. 2021).
Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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