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I S BLÍŽÍCÍM SE KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU PRO VÁS MÁME 

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH AKCÍ A NABÍDEK. ZÁROVEŇ SE MŮŽETE 

DOZVĚDĚT CO PŘIPRAVUJEME OD ZÁŘÍ…. PŘEČTĚTE SI NÁŠ NOVÝ 

NEWSLETTER.  

 

ANI PŘED PRÁZDNINAMI 
NEZAHÁLÍME 
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 Otevřeli jsme registraci do Ročního přípravného kurzu ke studiu na 

střední škole. Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu 

pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich 

znalost češtiny na studium nestačí (začátečníci). Do kurzu se můžou hlásit i 

mimopražští zájemci, podmínkou však je dokončená základní škola. Veškeré 

informace o kurzu a podobě výběrového řízení najdete zde.  

 9. června 2016 zahajujeme v Liberci sérii jednodenních workshopů Jak 

pracovat s tématy migrace a identity. Workshop bude věnován zejména 

metodické příručce, komiksu a filmu z projektu Hello Czech Republic. V příštím 

školním roce budou následovat workshopy v dalších městech. Registrovat se 

můžete již nyní zde. 

 Rovněž na 9. června od 18:00 vás srdečně zveme na promítání oceňovaného 

francouzského dokumentu Babylon v lavicích z prostředí adaptační třídy pro 

školáky z řad cizinců. Promítání a následná debata proběhne ve Francouzském 

institutu v Praze.  

 Od září čeká vzdělávání dětí a žáků s OMJ díky novelizovanému školskému 

zákonu mnoho změn v systému podpory. Shrnutí toho nejdůležitějších si 

přečtete zde.  

 Pro výuku češtiny jako druhého jazyka u úplných začátečníků můžete 

využít e-learningu, který žáky podpoří při procvičování slovíček, výslovnosti, 

gramatiky i češtiny v praxi. E-learning je zdarma dostupný na 

www.cestina2.cz. 

 Pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ stále nabízíme metodickou podporu a poradenství 

při řešení otázek spojených se začleňováním dětí a žáků s odlišným 

mateřským jazykem do chodu školy.  

http://www.meta-ops.cz/aktuality/rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skol-registrace
http://www.meta-ops.cz/aktualni-nabidka-seminaru
http://www.meta-ops.cz/aktuality/zveme-vas-na-promitani-dokumentarniho-filmu
http://www.inkluzivniskola.cz/content/podpora-vzdelavani-zomj-zmena-legislativy-2016
http://www.cestina2.cz/
http://www.meta-ops.cz/poradenstvi-metodicka-podpora-vyukove-materialy
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 Připravujeme pro vás nabídku otevřených kurzů na příští školní rok. Již nyní se 

můžete hlásit na e-learningové kurzy Principy práce s žáky s OMJ 

v výuce a Výuka češtiny jako cizího/ druhého jazyka. Více informací 

naleznete na portálu zde. Na podzim opět proběhne cyklus tří seminářů pro 

pedagogy ZŠ a SŠ a nezapomínáme ani na pedagogy z MŠ. Naši nabídku 

sledujte zde. 

 Nabízíme vám zdarma workshop „I Jan Ámos chodil do školy v cizině“, který 

je zaměřený na porozumění tomu, co znamená migrace, jaké výhody a 

nevýhody přináší a co znamená pro životy konkrétních lidí (zejména 

v kontextu vzdělávání). Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin je určen 

žákům 2. Stupně ZŠ a SŠ Obsah workshopů souvisí s průřezovými 

tématy Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, stejně tak jsou vhodné pro 

prevenci sociálně-patologických jevů (xenofobie, rasismus, šikana aj.) 

TIP: 

Pokud chcete vědět, co je na portálu Inkluzivní škola.cz nového, klikněte na horní 

odkaz "NOVÉ PŘÍSPĚVKY" a uvidíte, že v METĚ rozhodně nezahálíme ;) 

 

Přejeme krásné prázdniny! 

META, o.p.s 

http://www.inkluzivniskola.cz/content/opet-otevirame-e-learningove-vzdelavani-pro-pedagogy
http://www.meta-ops.cz/aktualni-nabidka-seminaru
http://www.meta-ops.cz/worshop-pro-zakladni-a-stredni-skoly
http://www.inkluzivniskola.cz/posledni-obsah

