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Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků  
při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován  

v rámci národního programu Azylového, migračního  
a integračního fondu a rozpočtu  

Ministerstva vnitra České republiky.

 

Podpora SŠ 
při vzdělávání žáků  

s odlišným mateřským jazykem
A Máte ve škole žáky s odlišným mateřským jazykem?

A Chcete je podpořit a nevíte jak? 
A Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

A Chcete je dostatečně připravit k maturitní zkoušce  
z českého jazyka a literatury?



Metodická podpora  
a poradenství
při vzdělávání žáků  
s odlišným mateřským jazykem

Pedagogům středních škol po celé ČR nabízíme zdarma zá-
kladní telefonické a e-mailové poradenství zejména při řešení 
otázek typu:
A Jak podpořit žáky s odlišným  

mateřským jazykem (OMJ) na SŠ? 
A Jak a za co je hodnotit? 
A Jak je připravit k maturitě z ČJL? 
A Mají žáci s OMJ možnost uzpůsobení  

podmínek při maturitní zkoušce?
A A můžete žáky s OMJ vůbec přijmout,  

když neumí dostatečně česky?
Na základě domluvy a dostupnosti školy je možná také kom-
plexnější metodická podpora. Ta zahrnuje např. návštěvu od-
borného pracovníka v dané škole, možnost hospitace v hodi-
ně, následný rozbor a hledání možností efektivního začlenění 
a podpory žáků s OMJ, pomoc při vytváření pracovních listů 
nebo společnou tvorbu plánu podpory (PLPP, IVP). Metodic-
kou podporu je možné využívat opakovaně.

Akreditované  
vzdělávání
pro pedagogy SŠ
Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ
Seminář zaměřený na legislativní možnosti podpory žáků 
s OMJ na SŠ, základní principy výuky češtiny jako druhého ja-
zyka, ukázky materiálů a výstupů do výuky běžné ČJL, přípravu 
žáků s OMJ k maturitě z ČJL aj.

www.inkluzivniskola.cz
Informační a metodický portál zaměřený na vzdělávání a za-
čleňování dětí a žáků s OMJ do českého vzdělávacího systému. 
Naleznete zde:
A informace k legislativě a organizaci vzdělávání žáků s OMJ
A inspirativní výukové materiály ke stažení, zajímavé odkazy
A informace pro rodiče přeložené do různých jazyků

Další semináře
A Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ
A Principy práce s žáky s OMJ ve výuce
A Metody ve výuce s žáky s OMJ
A Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka

KontaKt na Koordinátora vzdělávání
tel.: 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz

Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit naleznete na webo-
vých stránkách META, o.p.s. www.meta-ops.cz.


