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Harmonogram: 

ZŠ a MŠ Angel 
10. dubna 2018 
Mladenovova 3240/12, Praha 
9:15 - 10 příchod, registrace zájemců o náslech, náslech v hodině intenzivní jazykové přípravy 
(kapacita 10 lidí)  
9:45 - 11 příchod, registrace, prezentace organizace intenzivní jazykové přípravy na škole (K. Titěrová, 
D. Osvaldová) 
11:00 - 12.00 otevřená diskuze s lektorkou jazykové přípravy a pedagogy školy  
PŘIHLÁSIT SE 

 
 
ZŠ náměstí Curieových 
17. dubna 2018 
ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1  
9:45 - 10:40 příchod, registrace, prezentace organizace intenzivní jazykové přípravy na škole (K. 
Titěrová, T. Martínková)  
10:55 - 11:30 náslech v hodině intenzivní jazykové přípravy (kapacita 10 lidí) nebo náslech v běžné 
výuce - začlenění a podpora žáků s OMJ (kapacita 10 lidí) 
11:45 - 12:45 diskuze s lektorkou jazykové přípravy a pedagogy školy  
PŘIHLÁSIT SE 
 
 

http://www.meta-ops.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfuJW-Zrt4ogR1dxKwpY0v3wujn0LqBJIp8Vx2XYKgqAvLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjro_VRI5eMZjdGPHsJwt7jx1JXutb4XjElBI7xDX-5Wj4Uw/viewform
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Panelová diskuze k organizaci a realizaci jazykové přípravy žáků s OMJ  
17. dubna 2018 
Sněmovní 7, Praha 1 (seminární sál) 
14:30 – 17:30 
Setkání a diskuze s odbornou veřejností k modelům jazykové přípravy a sdílení dobré praxe 
PŘIHLÁSIT SE 

 
Roční přípravný kurz ke studiu na SŠ: CLICK WITH SCHOOL 
18. dubna 2018 
Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2 
10:00 - 13 příchod, registrace, prezentace intenzivní jazykové přípravy na SŠ  (K. Titěrová, E. Kalinová, 
H. Marková) 
11:20 -12:00 náslech ve výuce  (dvě třídy, kapacita celkem 20 osob)  
12:20 - 13:00 diskuze s lektorkami jazykové přípravy a sociálními pracovníky 
PŘIHLÁSIT SE 
 

Doporučujeme absolvovat celý program v rámci jedné akce.  

Kapacity jsou omezené.  

 
 
 
Koná se v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je 
spolufinancován Evropskou unií.  
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