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➢ Odborná část (16:00 – 17:30)

1. Zařazení do školy a zápisy

2. První dny ve škole

3. Možnosti podpory

4. Zaměstnávání pracovníků

5. Zapojení do výuky

6. Komunikace s rodiči

➢ Diskuze (17:30 – 18:00)

Obsah

Vztahuje se pouze na cizince, kteří 

mají udělenou dočasnou ochranu 

nebo vízum za účelem strpění pobytu

Zdroje: 

LEX Ukrajina 

Dlouholetá praxe organizace META



1. ZAŘAZENÍ DO ŠKOLY

Zařazení do třídy Zařazení do adaptační skupiny

• Dle věku

• Může být o 1 ročník níže – vhodné zvláště při 

vyšších ročnících

• Vytvoření nové třídy

• SŠ: lze i do 1. ročníku

• Jsou zřizovány nejen ve školách

• Nejsou to žáci ZŠ, SŠ

• Děti se nemusí hlásit do školy hned, ale mají na vzdělávání nárok

• Chybějící doklady o předchozím vzdělávání lze doložit čestným prohlášením

• Odmítnutí pouze v naplněnosti školy 

• Naplněnost třídy (+ 4 žáci)



• Zvláštní zápis v období 1.6. – 15.7.2022

• I když je kapacita školy naplněna –> informace pro zřizovatele

• Žádost podaná: 

➢ před termínem -> zařazuje se později

➢ po termínu -> rozhodne o tom ředitel školy

• Přihlášky: české, dvojjazyčné i ukrajinské

• Sdělení o nepřijetí: dvojjazyčné podle vzoru na: edu.cz/ukrajina

• Přijetí na „dobu neurčitou“ 

• Školní matrika: kód zahájení „U“

Zápisy



• Maturitní obory do 5.4.2022

• Ostatní obory do 8.4.2022

• Obory s talentovou zkouškou nebo konzervatoře: ukončeno, ale ředitel 
může vypsat další termín

• Zkouška z českého jazyka:

• Zkouška z matematiky

• Limit

• Dokládání hodnocení

• Zápisový lístek

Příjímací řízení na SŠ



➢ Prohlídka školy – vytvoření mapy

➢ Rozvrh hodin – může být obrázkový

➢ Pomoc patrona

➢ Komunikační kartičky

➢ Překladové slovníky

➢ Instrukce/Pokyny

➢ Společná pravidla

➢ Sociokulturní minimum

➢ Zapojení do kolektivu

2. První dny ve škole

https://www.inkluzivniskola.cz/pomoc-patronu
https://www.inkluzivniskola.cz/komunikace-s-ditetem
https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cdj_pravidla_chovani_ve_skole_0.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sociokulturni-minimum-pro-male-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/prace-s-kolektivem


• Jazyková příprava podle §20

• Národní plán doučování (musí jít o žáky školy)

• Nastavení pedagogického opatření 1. stupně:

➢ Hodiny pedagogické intervence

➢ PLPP

• Kroužky češtiny

• Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

3. Možnosti podpory



• Pedagog z Ukrajiny -> výjimka z prokázání češtiny do 31.8.2022

• (Dvojjazyčný) asistent pedagoga

• Adaptační koordinátor: https://cizinci.npicr.cz/adaptacni-koordinatori/

• Pedagog českého jazyka jako druhého jazyka (ČDJ)

4. Zaměstnávání pracovníků

https://cizinci.npicr.cz/adaptacni-koordinatori/


5. ZAPOJENÍ DO VÝUKY

• Nyní lze u těchto žáků zčásti nebo zcela nahradit ŠVP jiným vhodným 

vzdělávací obsahem (nemusí být v souladu s RVP)

• Není nutné měnit ŠVP

• Doporučuje se:

-> zpracovat stručnou interní evidenci změn

-> vést zápisy v třídní knize

• SŠ: nenahrazovat čj předměty, které by měly dopad na profil absolventa



Slovníčky

Tvorba slovníčků: v aplikacích (Quizlet), ve Wordu…

https://www.inkluzivniskola.cz/quizlet-navod

https://quizlet.com/487738080/pocitac-15-flash-cards/

https://www.inkluzivniskola.cz/quizlet-navod
https://quizlet.com/487738080/pocitac-15-flash-cards/


https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky

https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky


Pracovní listy

• https://www.inkluzivniskola.cz/tvorba-pracovnich-listu

• https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety

• https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-pro-vyuku

https://www.inkluzivniskola.cz/tvorba-pracovnich-listu
https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety
https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-pro-vyuku


UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ŽÁKY S OMJ

Výpis učebnic a pracovních sešitů i adaptované četby pro ZŠ i SŠ dostupný zde: 

https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-druhy-jazyk/ucebnice

(některé publikace i online)

https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-druhy-jazyk/ucebnice


➢ hodnotíme individuálně, za osobní pokrok (opora v Metodice MŠMT);

➢ za dosahování cílů stanovených plánem podpory (PLPP/IVP);

➢ nezapomínáme na motivaci žáka!

➢ Slovní hodnocení

➢ Pozor na rozdílnost známek na Ukrajině

Hodnocení z ČDJ zohledníme v klasifikaci z předmětu "český jazyk"

Hodnocení žáků s OMJ

Hodnocení žáků s OMJ | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 15 odst. 2 a 4:

Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

https://www.inkluzivniskola.cz/zs-hodnoceni-zaku-s-omj


6. KOMUNIKACE S RODIČI



Způsob komunikace

- mailem, telefonicky, do notýsku, škola online

- jazyk komunikace

- kontaktní osoba

Komunikace s rodiči

Pravidelnost komunikace

Kontrola komunikace

Zásady při komunikaci:

- jednoznačně, stručně, přehledně

www.inkluzivniskola.cz/cestina/jak-komunikovat-s-rodici

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina/jak-komunikovat-s-rodici


Tlumočení

NPI ČR https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/

Další kontakty: https://www.inkluzivniskola.cz/dalsi-organizace

Překlady informací pro rodiče a školních dokumentů

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

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

Charita: Infolinky pro cizince (mongolština, vietnamština, ukrajinština): 

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

Pomocníci v nastavení komunikace s rodiči žáků s OMJ

https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://www.inkluzivniskola.cz/dalsi-organizace
http://inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/


Děkuji za pozornost!

Zuzana Hrušková
hruskova@meta-ops.cz

META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

www.meta-ops.cz; www.inkluzivniskola.cz

mailto:hamplova@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/

