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BUDDY PROGRAM 
žák s OMJ = žák s odlišným mateřským jazykem 

 

Co je cílem Buddy programu? 
Naším cílem je skrze Buddy program usnadnit nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

příchod na novou školu a pomoci jim s adaptací a orientací v dané škole, s integrací do školního a případně třídního 

kolektivu, přispět k jejich úspěšnému zvládání školních povinností, porozumění učivu, a zabránit tak případně 

nedostatečnému prospěchu a předčasnému odchodu studentů ze vzdělávání. 

 

Buddy program je postavený na dobrovolnictví. Studenti školy se stávají dobrovolníky programu v roli tzv. Buddies, 

budou propojeni se spolužáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dobrovolníci vykonávají svou činnost ve 

svém volném čase, bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví je skvělý způsob, jak se něco nového naučit, nebo 

procvičit, poznat nové lidi, navázat nová přátelství a naučit se pomáhat lidem, kteří to potřebují, umět pomoc 

přijmout a náležitě ocenit a být obecně zodpovědnější a ohleduplnější k lidem, kteří mě obklopují a místu, kde žiju. 

 

Chceme, aby účast v Buddy programu byla obohacující pro obě strany, a jak buddy, tak žák s OMJ se díky němu 

rozvíjeli po všech stránkách - např. aby se každý něco nového naučil, nebo se zdokonalil v něčem, co umí, aby 

našli nové přátele a trávili svůj volný čas aktivně a plnohodnotně, přičemž může jít jak o pomoc se školou, tak 

zejména o společně strávený volný čas smysluplně na procházkách, výletech, výstavách, při sportu, hraní her 

apod. 

 

Cílem, vizí METY je vytvořit funkční model a podpořit školy v jeho implementaci v nezávislosti na nás. Nemusí být 

navíc zaměřený pouze na žáky s OMJ, ale obecně na žáky, kteří mají problémy se začleněním do třídního kolektivu 

či s prospěchem.   

 

Jak Buddy program vypadá? 
Koordinátor Buddy programu na škole propojí dvojice vrstevníků = žák s OMJ, potažmo méně zkušený (není nutné, 

aby byl z prvního ročníku), s žákem, který mu pomáhá, potažmo je na škole více zkušený. 

Mohou být i ve stejném ročníku, stejně staří a může se jednat i o dvojici zkušený žák cizinec pomáhá méně 

zkušenému žákovi cizinci. 

 

Buddy je pro žáka s OMJ někdo, kdo má větší zkušenosti, dovednosti i znalosti než on sám. 

 

Buddy program je založen na principu mentorského vztahu mezi nimi, který by měl být neformální, přátelský, 

pečující a podporující, založený na vzájemné důvěře. Je potřeba, aby k sobě měli důvěru a mohli být upřímní. 

Žák s OMJ by se měl mít možnost obrátit na svého buddyho v případě, že ho něco trápí, má nějaký problém, 

něčemu nerozumí, nebo neví, jak to řešit. 

 

Dobrovolník buddy a žák s OMJ se schází podle svých potřeb a časových možností. Např. na začátku spolupráce 

to bude častěji, zejména na začátku školního roku, četnost a délku setkávání si ale určují sami. Cílem je, aby se 

žák s OMJ postavil na vlastní nohy, proto by formální spolupráce dvojice neměla trvat déle než rok a půl. Mohou 

se scházet za účelem doučování či pomoci se školními povinnostmi obecně, a to např. i ve škole, nebo ve svém 

volném čase mimo školu. 

Další informace a materiály na https://www.inkluzivniskola.cz/buddy-program  

https://www.inkluzivniskola.cz/buddy-program

