JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM
MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ
Číslo akreditace: č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Maximální počet: 20 účastníků

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným
mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české
školy, zorientují se v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016. Na
základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do
českého vzdělávacího systému.

OBSAH SEMINÁŘE
Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ;
legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na ŽOMJ, novela ŠZ 2016,
metodická podpora - jak efektivně využívat portál www.inkluzivniskola.cz;
z praxe – role školy, přijímání ŽOMJ, zařazení do ročníků, klasifikace, aj.;
situace ŽOMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po
přijetí;
možnosti školy při podpoře ŽOMJ;
sdílení praxe, výměna zkušeností.

DOPORUČENÍ
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol, jednotlivé pedagogy zabývající
se vzděláváním žáků s OMJ, metodiky prevence, výchovné poradce, ale i
asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se zapojují do procesu začleňování
žáků s OMJ.

OSVĚDČENÍ
Seminář je akreditovaný MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého
semináře.

LEKTOŘI KURZU
Informace o lektorech kurzu naleznete zde.

ŘEKLI O SEMINÁŘI:

Seminář splnil moje očekávání. Jako úvod do problematiky je to perfektní.
Mnoho impulzů, podnětů. Děkuji za zapálený přístup a srozumitelný i
příjemný projev obou lektorek. Je znát jejich zájem i bohatá praxe i spojení
s realitou.
Účastnice pražského semináře

Seminář se mi velmi líbil, byl pro mě přínosný. Pracuji v Pedagogickopsychologické poradně jako speciální pedagog. Informace předávám dál
pedagogům na školách, na schůzkách výchovných poradců a samozřejmě
info předávám na poradě i mým kolegům a kolegyním. Ohledně seminářů
mám i srovnání, Vaše kolegyně byly v Karlových Varech v r. 2009, během
čtyř let udělaly obrovský kus práce, touto cestou děkuji. Myslím si, že je to
přínosné pro všechny.
Mgr. Šárka Rampasová, speciální pedagog

