
 

 

 

       
       
 

„Integrace na školách“ 
Program mezinárodní konference ke vzdělávání dětí migrantů  

na školách na území hl. m. Prahy  
Sdílení příkladů dobré praxe 

 
Clam-Gallasův palác 
Husova 20, Praha 1 
14. – 15. 6. 2017 
 
Konference se koná pod záštitou Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy  
 
Celá konference i oba workshopy jsou simultánně tlumočeny z anglického (resp. 
českého) do českého (resp. anglického) jazyka.  
 
 
Čtvrtek 14. 6. 2018  
 
8.45  Registrace účastníků konference 
 
9.15  Zahájení konference (Odbor školství a mládeže, Magistrát hl. m. Prahy)  
 
  Úvodní slovo k cílům konference (Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha) 
 
9.45 Přístup hl. m. Prahy ke vzdělávání dětí cizinců (Halka Smolová Závorová, 

specialistka školství, Magistrát hl. m. Prahy) 
 Priority Koncepce hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání dětí migrantů 
 Partnerství a spolupráce se školami 
 Zapojení městských částí 
 Výzvy vzdělávání dětí migrantů v hlavním městě 
 
10.15 Inkluze dětí migrantů v Helsinkách (Niina Helena Halonen-Maliriakis, 

ředitelka, Laajasalo Comprehensive School, Helsinky, Finsko) 
 Současná situace v Helsinkách 
 Nastávající inovace s novým kurikulem 
 Aktivní inkluze 
 Role jazyka 
 
11.00   Dotazy, diskuze 

 
11.15  Přestávka 
 



 

 

11.30 Vládní program na podporu výuky německého jazyka v reakci na migrační 
procesy v Rakousku (Institut pro germanistiku, Universita Vídeň, Rakousko) 

 Výzkum německého jazyka jako druhého jazyka 
 Dostatečná znalost němčiny – co to znamená pro integraci na školách v Rakousku? 
 Současný vládní program  

 
12.15  Dotazy, diskuze 
 
12.30  Oběd 
 
13.15 Vzdělávání dětí migrantů v Nizozemsku (Boudien Bakker-Dekkinga, poradce 

na celostátní úrovni pro politiku vzdělávání dětí migrantů ve věku 4 – 13 let, 
LOWAN-PO, PO-Raad, Nizozemsko) 

 Zapojení dětí migrantů do nizozemského vzdělávacího systému 
 Role vlády a místní samosprávy 
 Role školní inspekce a celostátního průzkumu 
 Nejnovější vývoj a kroky do budoucna 
 
14.00  Dotazy, diskuze 
 
14.15 Přestávka 
 
14.30 Spolupráce mezi rodiči a školami jako prostředek k lepším vzdělávacím 

příležitostem pro děti migrantů (Stéphanie Martine Vandenbossche, 
komunitní pracovnice, Samenlevingsopbouw – organizace pro komunitní 
rozvoj, Belgie) 

 Vliv inkluze žáků migrantského původu na vzdělávací systém 
 Brzký start vyhrává bitvu – vzdělávací příležitosti pro nejmenší – program „Time for 

School“ v mateřských školách a zainteresování rodičů 
 Pokračování do vyšších stupňů škol – šance na úspěšnou školní kariéru dětí migrantů 
 Program v širším kontextu a budoucí vývoj 
 
15.15 Pohled MŠMT – Současné fromy podpory integrace žáků-cizinců 

v základním vzdělávání (Michala Bernkopfová, oddělení základního 
vzdělávání, MŠMT) 

 Podpora ze strany MŠMT a jeho přímo řízených institucí 
 Nově poskytované služby 
 Možnosti, které nejsou běžně známé 
 
15.45  Závěrečná diskuze 
 
16.00  Konec prvního dne 
 

 
 
Pátek 15. 6. 2018 
 
9.15  Zahájení druhého dne konference 
 
9.30  Panelová diskuze (moderuje Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha) 
   
Příspěvky:    



 

 

Daniel Kaiser (ředitel, ZŠ Jižní, Praha)  
 Systém práce s dětmi odlišného mateřského jazyka zavedený na ZŠ Jižní 
 Problematika k řešení  
 Možnosti pro následující období (systém financování vč. „výzev“) 

 
  Antonín Herrmann (ředitel, ZŠ Masarykova, Plzeň) 
 Představení ZŠ Masarykova v Plzni 
 Praxe s vyučováním žáků s OMJ v naší škole 
 Úskalí ve vzdělávání žáků s OMJ 

 
Naďa Holická (vedoucí oddělení pedagogicko-organizačního, odbor školství 

kultury a vzdělávání, MČ Praha 12) 
 Komlexnost podpory integrace cizinců na MČ Praha 12 
 Co považujeme za nejdůležitější 

 

Jitka Kmentová (ředitelka, gymnázium Na Zatlance, Praha) 
 Problematika přechodu žáků – cizinců ze základního do středního vzdělávání 
 Příprava studentů – cizinců k maturitní zkoušce; zkouška z českého jazyka 

 
11.15  Přestávka 

 
11.30  Workshop 1, Mramorový sál (META, o.p.s.) 

Výuka češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ 
Tento workshop je především určen vedením škol, zřizovatelům škol, 
zástupcům samospráv a dalším partnerům a pedagogům zabývajícím se 
výukou češtiny pro žáky OMJ 

 Cílem workshopu je představit výuku češtiny jako druhého jazyka v mateřských a 
základních školách, kterou META, o. p. s., realizovala v partnerských školách, a 
diskutovat možnosti škol při jazykové podpoře dětí a žáků s OMJ.  

 V rámci workshopu seznámíme účastníky se způsoby organizace jazykové přípravy, 
shrneme nabyté zkušenosti, pustíme videa z výuky a ukážeme materiály a pomůcky, 
které se nám osvědčily.  

 Součástí workshopu bude také diskuze a sdílení zkušeností účastníků.   
 

  Workshop 2, Konferenční sál (Nová škola, o.p.s.; IOM)  
Základní principy práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 
v mimoškolních aktivitách 
Tento workshop je především určen pedagogům, kteří se ve své praxi 
setkávají s dětmi-migranty, a dále vedením škol a zástupcům zřizovatelů škol 

 Program skupinového a individuálního doučování Rozlety 
 Nízkoprahová pomoc v prostředí knihovny Společně v knihovně 
 Implementace programů/metod/principů do praxe školního prostředí 
 Praktické ukázky, sdílení zkušeností, diskuze s účastníky 

 
13.00  Oběd 
  Neformální diskuze, networking   
 
14.30  Konec konference 
 


