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Kurz: Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektor
Kurz určen pro
Požadavky k přijetí
Rozsah / celková
kurzu
Místo konání kurzu

Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
PhDr. Kristýna Tiťerová, Mgr. Lukáš Radostný
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology,
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga vykonávající
(pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke kurzu,
zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti,
seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu.
délka 8 hodin

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu

Požadavky k ukončení
Počet účastníků (min.
max.)

Česká republika
Cílem kurzu je připravit účastníky na práci s žáky s odlišným
mateřským jazykem, na způsob organizování jejich podpory
v rámci školy. V průběhu kurzu se účastníci dále seznámí
s konkrétními opatřeními ve výuce, které odpovídají na
potřeby žáků s OMJ.
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad
s podporou digitálních prezentací, skupinová i individuální
práce s reflexí, diskuze, rozbor kasuistik.
1. Specifická situace žáků přicházejících do českého
vzdělávacího systému ze zahraničí
2. Informace z oblasti české legislativy a základními
pojmy, které souvisí se vzděláváním cizinců, neboli
žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ a s
bariérami a potřebami žáků s OMJ.
3. Možnosti podpory žáků imigrantů v průběhu
vzdělávání.
4. Možnosti vyrovnávacích opatření na úrovni školy
(třídy pro jazykovou přípravu, asistent pedagoga,
patronát), ale i v rámci běžné výuky (vyrovnávací
plány, propojení výuky jazyka a obsahu)
5. Možnosti podpory konkrétních žáků i z hlediska
češtiny jako druhého jazyka.
6. Propojení podpory žáků s OMJ s celkovým
proinkluzivním přístupem v rámci školy i v průběhu
výuky v heterogenních třídách.
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace.
/ 15 až 20
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Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se
Doklad
o
absolvování
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
studia
o změně některých zákonů.
Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle
na prostorách, ve kterých probíhá. Možné jsou jakékoliv
Požadavky na učebnu
prostory, kde lze uspořádat sezení v kruhu využít
dataprojektor.
Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz
Tel: 605 179 009
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