Přijali jsme žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy, vytvořili jsme
vyrovnávací plán a snažíme se pro něj zajistit asistenta pedagoga. Začleňování
do kolektivu se nám také daří, ale sledujeme, že žák by nejvíc potřeboval kurz
češtiny jako druhého jazyka. Jak to udělat, aby se žákům s OMJ dostalo
i takovéto podpory?
Podle novely ŠZ z 1. 1. 2012 mají dle § 20 nárok na jazykovou přípravu všichni žáci
cizinci. Liší se pouze způsob organizace těchto kurzů. Jak jsme se již dříve dozvěděli,
krajské úřady organizují na vybraných školách tzv. třídy pro jazykovou přípravu (jejich
seznam naleznete na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/seznamzakladnich-skol-pro-deti-z-eu).

Tyto třídy jsou však určeny výhradně dětem občanů členských zemí EU. Jak je to tedy
v případě dětí občanů ze třetích zemí (všechny ostatní státy mimo EU, včetně USA,
Kanady aj.)?
Pro tyto žáky, stejně jako pro žáky azylanty a žadatele o mezinárodní ochranu, mají
být třídy pro jazykovou přípravu organizovány přímo v kmenové škole, na které si žáci plní
povinnou školní docházku. Škola tedy toto jazykové vzdělávání zajišťuje sama.
META tipy:
Více podrobností, jak kurz češtiny jako druhého jazyka zorganizovat a jak se to
u jednotlivých skupin cizinců liší, najdete na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/kurzy-cestiny-pro-cizince.
Na pravé straně výše uvedené stránky najdete také odkazy na dobrou praxi s příklady
škol, které již jazykové kurzy dlouhodobě organizují. Příkladem může být ZŠ Staňkova
z Brna, o které se dočtete na http://www.inkluzivniskola.cz/content/zs-stankova-brno,
nebo ZŠ Olešská, jejíž video upoutávka je dostupná ke zhlédnutí na
http://www.inkluzivniskola.cz/content/dokazete-vic.
Informace o tom, kde je možné získat finance na kurzy češtiny jako druhého jazyka,
si můžete přečíst na
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/financovani-kurzu-cestiny.
V samotném kurzu češtiny pro žáky s OMJ je potřeba používat specifické učebnice
určené pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Jejich seznam (spolu s online odkazy)
naleznete na
http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/ucebnice-online-odkazy.
V části Výuka ČJCJ je dostupné také velké množství aktivit a pracovních listů
použitelných do výuky. Tyto zdroje a materiály jsou ke stažení na
http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/vyuka-cjcj-materialy-tipy .

Projekt Spolu, tedy lépe je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

