
Významná je podpora psychické
pohody žáka a navazování
pozitivních vztahů ve třídě.
Klíčový je také respekt ke kultuře a
mateřskému jazyku těchto dětí. 
Potřeba adaptovat se na nové,
jinojazyčné a mnohdy kulturně
velmi odlišné prostředí.
Potřeba jazykové podpory od
všech učitelů.
Specifičtí jsou žáci s OMJ také v
tom, že jim doma s výukou často
nemá kdo pomoci. Jazykovou i
studijní podporu proto potřebují
získat především ve škole.

Jaké má potřeby?

Jak podpořit žáka s OMJ?

Tipům, kdo má nárok na prominutí zkoušky z ČJL, jak vést přijímací
rozhovor ověřující znalost jazyka, a dalším informacím k přijímacím
zkouškám se budeme věnovat příště. Více informací zatím však
naleznete na https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj.

Žáci s OMJ mají na doporučení pedagogicko-psychologické poradny
nárok na podpůrná opatření (PO), např. na vytvoření IVP, 3 hodiny
češtiny jako druhého jazyka týdně, pedagogickou intervenci nebo
speciálně-pedagogickou péči, speciální učebnice a pomůcky nebo
dokonce podporu asistenta pedagoga. Na jaký stupeň podpory má žák
nárok? Dočtete se na http://inkluzivniskola.cz/moznosti-podpory-na-ss.

Prodloužení délky vzdělávání o rok může doporučit poradna v rámci 3.
stupně PO (dle vyhlášky č. 27/2016) „pokud to speciální vzdělávací
potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo
žijících v odlišných životních podmínkách)“.

Žáci, kteří se v posledních 8 letech alespoň 4 roky vzdělávali v zahraničí,
mají nárok na prodloužení doby konání společné části maturitní zkoušky
z ČJL i MAT a možnost použití překladového slovníku. Další informace
naleznete na http://inkluzivniskola.cz/maturita-z-cjl.

Přijetí do školy

Podpůrná opatření dle § 16 Školského zákona a Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Prodloužení délky vzdělávání

Podpora u maturitní zkoušky

Jedná se o žáky cizince, ale také o
žáky, kteří mají české občanství,
ale český jazyk je pro ně jazykem
druhým, nikoli mateřským a
potřebují proto jazykovou podporu.

Kdo je žák s OMJ?

MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ S OMJ NA SŠ

META je tu pro Vás! Poskytneme Vám informace o specifických potřebách žáka, o platné
legislativě i o možnostech organizace a financování podpory. 

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován v rámci Národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Jaké mají žáci s OMJ potřeby? Jak je co nejlépe podpořit v úspěšném studiu?

META, o.p.s.
Společnost pro příležitosti 
mladých migrantů

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz 
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

+420 222 521 446
+420 773 304 464
info@meta-ops.cz

IČ: 26982633
č. ú.: 2300884089/2010

Tomuto tématu se věnuje náš seminář
Jak podpořit žáky s OMJ na SŠ.

Rádi Vám také poskytneme
telefonickou, popř. i osobní
metodickou podporu.

Pro konzultaci kontaktujte odbornou
pracovnici pro Váš stupeň či region.

https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/jak-podporit-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-na-ss-3
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

