CO S NOVÝM ŽÁKEM Z CIZINY?
PŘIŠEL VÁM DO ŠKOLY NOVÝ ŽÁK Z CIZINY? RODIČE ANI ON
NEMLUVÍ ČESKY? NEJSTE SI JISTÍ, CO VŠECHNO MÁTE UDĚLAT,
ABY SE CO NEJDŘÍVE ZAPOJIL DO VÝUKY? A JAK JE TO
S ČEŠTINOU?

Začátek školního roku bývá obvykle spojen i s příchodem nových žáků
s odlišným mateřským jazykem ze zahraničí. Na našem portále
www.inkluzivniskola.cz najdete veškeré potřebné informace, které Vás
provedou procesem začleňování do chodu školy, včetně odkazů na
platnou legislativu. Zároveň zde najdete i tipy a materiály do výuky.

Legislativu
a
obecné
informace
o
migraci
http://www.inkluzivniskola.cz/uvod-aneb-cizinci-v-cr.

najdete

na

Náležitosti přijímání do školy, včetně tipů, na co se rodičů zeptat a jaké
informace
jim
naopak
předat,
naleznete
na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijeti-do-skoly.
Dvojjazyčné informace pro rodiče v nejčastějších 11 jazycích jsou k dispozici
na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-prorodice-jazykove-verze.
Kontakty na organizace ve vašem regionu, které Vám mohou pomoci například
při komunikaci s rodiči, jsou na http://www.inkluzivniskola.cz/content/kontakty.
Jak je to s jazykovou přípravou, kdo ji pro koho zajišťuje, kde se získávají
prostředky a jaké jsou příklady dobré praxe je k přečtení na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/kurzy-cestiny-procizince.
Materiály k výuce češtiny jako druhého jazyka jsou na
http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/vyuka-cjdj-materialytipy.
Informace o vyrovnávacím plánu jako nástroji plánování a zaznamenávání
pokroků ve výuce, včetně několika příkladů vyrovnávacího plánu, najdete na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/vyrovnavaci-plan.
Jak
zapojit
žáka
s OMJ
do
výuky,
http://www.inkluzivniskola.cz/zapojeni-do-vyuky.

se

dozvíte

na

AKTUALITY Z METY
Cyklus tří seminářů pro pedagogy zaměřených na začleňování žáků
s odlišným mateřským jazykem, výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka
a principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem proběhne v termínech
6., 13. a 21. října v Praze. Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.
Přihlášky a více informací o seminářích naleznete na našich webových
stránkách http://meta-ops.cz/vzdelavaci-aktivity nebo můžete kontaktovat
Lucii Procházkovou na prochazkova@meta-ops.cz.

V rámci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II nabízíme
v období září a října bezplatně služby komunitních tlumočníků pro
mongolský a bulharský jazyk. Komunitní tlumočníci působí na území hl. m.
Prahy. V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku projektu Lucii
Zrůstovou (zrustova@meta-ops.cz, tel.: 775 737 678
Připravujeme Burzu vzdělávacích příležitostí. Koná se 4. listopadu 2015
v Praze a zveme na ni především žáky cizince 9. ročníků, které zajímá nabídka
středních škol. Současně tímto nabízíme středním školám možnost
prezentovat studijní programy. V případě zájmu o účast a prezentaci
kontaktujte Terezu Günterovou (gunterova@meta-ops.cz).
V rámci našich sociálních služeb nadále poskytujeme poradenství a podporu
žákům cizincům a jejich rodičům při zvládání všech stupňů českého
vzdělávacího systému. Především se jedná o pomoc při usnadnění komunikace
mezi rodiči a školou, poradenství při výběru dalšího vzdělávání, informace
o kurzech českého jazyka, doučování, uznání vzdělání a kvalifikace atd.
V případě potřeby můžete předat svým žákům či jejich rodičům kontakt na
naše sociální pracovníky: poradenstvi@meta-ops.cz, tel. 775 339 003.
Základním a středním školám v Praze nabízíme zdarma tyto worskhopy:
I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace
žáků cizinců do české školy. Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin realizuje
lektorský tým, který je sestaven z pracovníka společnosti META, dobrovolníků
a cizinců. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s cizincem, který si
procesem integrace v české škole sám prošel, a dobrovolníkem, který pomáhá
mladým cizincům v METĚ. Workshop pořádáme zdarma a můžeme jej
přizpůsobit potřebám a časovým možnostem každé školy. Více informací
najdete zde: http://www.meta-ops.cz/worshop-pro-zakladni-a-stredni-skoly
Současně připravujeme navazující workshop Diskriminace do školy
nepatří!, který kromě problematiky migrace pracuje s tématem diskriminace
dětí cizinců ve školském prostředí – jak se může projevovat, jak ji řešit a jak jí
předcházet, jak je možno zapojit třídní kolektiv. Cílem je povzbudit u žáků
myšlení v globálních souvislostech a zvýšit jejich interkulturní senzibilitu.
Rozsah a lektorské zajištění je obdobné. V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailu worskhopy@meta-ops.cz
Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci
spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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