
TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Příprava na příchod dítěte/žáka:  
 

1. Zachovejte klid! 
2. Seznamte pedagogický sbor a všechny pracovníky školy s příchodem žáka. 
3. Určete pedagogického pracovníka odpovídajícího za proces začlenění žáka.   
4. Zapojte celý učitelský sbor, vč. přípravy třídního kolektivu. 
5. Informujte všechny zaměstnance školy. 
6. Smluvte schůzku se zákonnými zástupci. 

 
Komunikace se zákonnými zástupci (ZZ):  

 
1. Před první schůzkou se ZZ si nachystejte otázky a domluvte tlumočníka nebo 

interkulturního pracovníka (možnost např. přes NPI, NNO nebo Centra pro integraci 
cizinců ). 

2. Připravte vhodný prostor pro vaše setkání (ZZ ideálně přivítejte u vchodu do školy). 
3. Nechte přeložit informace, které chcete ZZ předat do jejich rodného jazyka 

(využít můžete i již přeložených materiálů na stránce www.cizinci.npi.cz). 
4. Nastavte se ZZ funkční způsob dlouhodobé komunikace. 
5. Zjistěte informace o dítěti/žákovi (odkud pochází, jakou má migrační zkušenost, 

vzdělání, sociální zázemí, znalost vyučovacího jazyka, povahové vlastnosti, alergie, 
zájmy, nezapomínejte ani na rodinné zázemí ad.). 
 

Začlenění dítěte do MŠ: 
 

1. Umožněte přítomnost rodičů v první dny nástupu dítěte do školy. 
2. Prodlužujte délku pobytu dítěte v MŠ postupně (je-li to možné). 
3. Zaměřte se na individuální přístup. 
4. Umožněte dítěti přinést si předmět z domova (talisman). 
5. Využívejte komunikační kartičky, grafické zpracování informačních materiálů. 
6. Určete dítěti patrona (může být i celá třída = kolektivní podpora). 
7. Dbejte na dodržování rituálů ve skupině (obrázkový: denní režim, pravidla třídy aj.) 

i používání stejných větných formulací. 
8. Nechte dítěti stejnou paní učitelku i stejné místo u stolu. 
9. Zapojujte aktivity, které nejsou závislé na jazyku (tanec, malování, poslech hudby aj.). 
10. Buďte názorní a trpěliví (nejprve předveďte zadaný úkoly jako např. úklid hraček). 
11. Ověřujte porozumění zadání. 
12. Chvalte a odměňujte (jak dítě s OMJ, tak kolektiv). 
13. Mějte rodiče na telefonu a zapojujte je v průběhu roku do programu/aktivit školy.  
14. Využívejte mateřský jazyk dítěte (názvy barev apod. - pomůže mu to se rozmluvit). 

. 
Materiály do výuky ke stažení:  
 

Nápadníček aktivit pro MŠ (Meta, o.p.s.) 
Můj první pracovní sešit (Anna Flanderková) 
Hrátky s češtinou (Tenorová A.) 
 

Více naleznete na www.inkluzivniskola.cz (sekce Čeština jako druhý jazyk_Učebnice a 
učební materiály). 

https://www.inkluzivniskola.cz/interkulturni-prace
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://www.integracnicentra.cz/
https://www.integracnicentra.cz/
http://www.cizinci.npi.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/komunikacni-karty/komunikacni-karty
https://meta-ops.eu/publikace/napadnicek-aktivit-pro-ms/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/muj_prvni_pracovni_sesit.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/hratky_s_cestinou.pdf
http://www.inkluzivniskola.cz/


TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

 
 
META, s.r.o. FAQ: 
 
Odpovědi na nejčastější otázky škol, týkající se vzdělávání dětí a žáků příchozích v závislosti 
na vyostřující se konflikt na Ukrajině, naleznete zde: https://www.inkluzivniskola.cz/faq/  
 
 
Na internetu naleznete také mnoho zdrojů v UKR jazyce: 
 
- Ukrajinští autoři namluvili úryvky ze svých knih: http://bitly.ws/oQP6 

- V telegramovém kanálu Pavlush a Yalush si můžete stáhnout zvukové příběhy, které budou 
dostupné i bez internetu: https://t.me/pavlushaiyava 

- MEGOGO otevřel volný přístup k animákům, filmům a audioknihám https://bit.ly/35KLwjg 
 
- Příběhy Prasátka Pepiny: https://www.youtube.com/watch?v=C0w5rSarpiU  

 

- Seznámení s Ukrajinou. Materiály pro děti, které vznikly v rámci projektu Kamarádi. Na 
stránkách najdete hry, kvízy, pohádky (namluvené ukrajinsky a text v čj) aj. 
https://www.zaedno.org/home.../644-seznameni-s-ukrajinou... 

 
V případě potřeby se můžete obrátit na pracovnici META, o.p.s. pro Jihomoravský kraj a 
informační pracovnici Centra pro cizince JMK: Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou: 
svandova@meta-ops.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
http://bitly.ws/oQP6?fbclid=IwAR3besqr3HChueOrfz92cq66YHsN1vc9ARZNiYOkkJ2O74BdpuBPbCo8fYc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpavlushaiyava%3Ffbclid%3DIwAR1PxqDTEbUMEG7VO9g_F-mIv1ama0knkMnh1b4AMRHnOtCRlWOTsMG-a0s&h=AT2UdnKUo23cJIYD9hMRJB_8UqA2q45A5AfKzM5TeKw_pM5_5WrBZfD6H7o1ASImVGNHS4Csn5bMklq28HCFGs-XGdBw5KTw467lT1fbnxFyHspyD5MBlCGlKswtuBEpNwe0NY4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
MEGOGO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35KLwjg%3Ffbclid%3DIwAR0qKxazWIp23z_hXK9mugcly_c1zaYSvRnfzuodX1ET-GSTNOMAzwVqMxE&h=AT0vFO_yOb1K2eHOh93hj_S7FuMjVdnFGtzPQWmVAJz0v07Rr9bb1rT4su8h6NOooak1_pbZ_Xf8vu3f-LdwA-isPKDJFOxNVpeMs0zg623u3dd9AIXIcLBkJTCOixPL7QoofEI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
https://www.youtube.com/watch?v=C0w5rSarpiU
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/644-seznameni-s-ukrajinou?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/644-seznameni-s-ukrajinou?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://meta-ops.eu/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
mailto:svandova@meta-ops.cz


TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Příprava na příchod dítěte/žáka:  
 

1. Zachovejte klid! 
2. Seznamte pedagogický sbor a všechny pracovníky školy s příchodem žáka. 
3. Určete pedagogického pracovníka odpovídajícího za proces začlenění žáka.   
4. Zapojte celý učitelský sbor, vč. přípravy třídního kolektivu a zaměstnanců školy. 
5. Smluvte schůzku se zákonnými zástupci.  

 
Komunikace se zákonnými zástupci (ZZ)  
 

1. Před první schůzkou se ZZ:   
- si nachystejte otázky, na které potřebujete znát odpověď, 
- domluvte tlumočníka nebo interkulturního pracovníka  

(možnost např. přes NPI, NNO nebo Centra pro integraci cizinců ). 
2. Připravte vhodný prostor pro vaše setkání (ZZ ideálně přivítejte u vchodu do školy). 
3. Nechte přeložit informace, které chcete ZZ předat do jejich rodného jazyka 

(využít můžete i již přeložených materiálů na stránce www.cizinci.npi.cz). 
4. Nastavte se ZZ funkční způsob dlouhodobé komunikace.  
5. Zjistěte informace o dítěti/žákovi: odkud pochází, jakou má migrační zkušenost, 

vzdělání, sociální zázemí, znalost vyučovacího jazyka, povahové vlastnosti, alergie, 
zájmy, nezapomínejte ani na rodinné zázemí ad. 

6. Spojte se s NPI skrz možnost adaptačního koordinátora hned po příchodu žáka. 
 
Začlenění žáka do ZŠ:  
 

1. s dítětem s nulovou znalostí jazyka můžete využít komunikačních kartiček (např. 
Meta, NPI, aj.), 

2. na první 4 týdny můžete pro podporu adaptace dítěte do nového školního prostředí 
využít služeb adaptačního koordinátora s pomocí metodiky NPI, 

3. Poskytněte dítěti/žáku plánek školy (nejlépe s obrázky a přeloženými názvy 
místností do jeho mateřského jazyka), 

4. Po škole můžete rozmístit dvojjazyčné štítky k:  
- označení důležitých míst ve škole (např. ředitelna, tělocvična, jídelna, toaleta) 
- vysvětlivkám názvů předmětů v rozvrhu (např. zkratky M, ČJL, D, Tv děti 

s odlišným mateřským jazykem, ani jejich rodiče neznají, nerozumí jim!) 
- označení předmětů ve třídě (např. tabule, lavice, sešit, tužka) 

5. Promyslete, jakým způsobem zajistíte a zorganizujete výuku ČDJ (jazyková 
příprava na určené škole, podpora z PPP, pedagogická intervence…), 

6. Zajistěte materiály na výuku ČDJ, např.: 
 

1. stupeň ZŠ (dostupné online):  
Nečtu, nepíšu, učím se česky (Petra Lacinová)  
Abeceda – karty písmen (Karla Kubíčková) 

 
2. stupeň ZŠ (dostupné online): 
Překladové slovníčky základních pojmů učiva ZŠ (METApro jednotlivé předměty) 
Prázdninová škola češtiny (NIDV, Linda Doleží a kol.) 
Čeština do školy (Janoušková a kol.) 

https://www.inkluzivniskola.cz/interkulturni-prace
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://www.integracnicentra.cz/
http://www.cizinci.npi.cz/
https://cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori/
https://www.inkluzivniskola.cz/meta-komunikacni-karticky
https://cizinci.npi.cz/archiv-materialy/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/nectunepisu_ucim_se_cesky.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/karty-pismen-k-tisku-0
https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prazdninova_skola_cestiny_1.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cestina-do-skoly


TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

 

Věkově neurčené (dostupné online): 
Česky s vlaštovkou 1, Česky s vlaštovkou 2, Česky s vlaštovkou 3 (AUČCJ) 
Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince vez znalosti latinky (Čemusová a kol.) 

 
Více naleznete na www.inkluzivniskola.cz (sekce Čeština jako druhý jazyk_Učebnice 
a učební materiály). 
 

Výuka žáků s OMJ, rady pro učitele: 
 

1. každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného 
předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže, 

2. propojujte výuku obsahu a jazyka, 
3. aktivujte předchozí zkušenosti a znalosti žáků, 
4. využívejte grafických vizualizací obsahu, 
5. vytvářejte prostor pro komunikaci a pro aktivní produkci jazykových dovedností. 

 
Základní principy výuky žáků s OMJ: 
 
- buďte srozumitelní (výkladem i zadáním úkolů),  
- používejte jednoduché příklady (důležitější je, aby žák pochopil princip látky, než 

porozuměl obsahu), 
- pravidelně kontrolujte pokroky žáka (žákovské portfolio, PLPP, plán jazykové 

podpory), 
- učte pro život (zvažte, zda žák momentálně potřebuje naučit druhy vedlejších vět, nebo 

spíše využije nejpoužívanější spojky), 
- zohledňujte, co je v momentálních možnostech žáka - „méně je někdy více“. 
 
META, s.r.o. FAQ: 
 
Odpovědi na nejčastější otázky škol, týkající se vzdělávání dětí a žáků příchozích v závislosti 
na vyostřující se konflikt na Ukrajině, naleznete zde: https://www.inkluzivniskola.cz/faq/  
 
 
Na internetu naleznete také mnoho zdrojů v UKR jazyce: 
 

- KPZ pro učitele: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Obsahem 
jsou i základní komunikační karty, popis třídy nebo odkazy na výuku čj pro cizince. 
https://cizinci.npi.cz/.../upl.../2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf 

- Ukrajinští autoři namluvili úryvky ze svých knih: http://bitly.ws/oQP6 
- MEGOGO otevřel volný přístup k animákům, filmům a audioknihám 

https://bit.ly/35KLwjg 
- Nová ukrajinská škola uspořádala sérii informativní online setkání s učiteli. Program 

schůzek je aktualizován denně: https://bit.ly/3sDR87P 
 

- Seznámení s Ukrajinou. Materiály pro děti, které vznikly v rámci projektu Kamarádi. 
Na stránkách najdete hry, kvízy, pohádky (namluvené ukrajinsky a text v čj) aj. 
https://www.zaedno.org/home.../644-seznameni-s-ukrajinou... 
 

V případě potřeby se můžete obrátit na pracovnici META, o.p.s. pro Jihomoravský kraj a 
informační pracovnici Centra pro cizince JMK: Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou: 
svandova@meta-ops.cz 

https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-1-2/
https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-2/
https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-3/
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky
http://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf?fbclid=IwAR1gMZr-ApKu6r_ZLI_z0hNoMhzooyyngBvs0imV7Dud2k8XsWyFJfbmH2k
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf?fbclid=IwAR1gMZr-ApKu6r_ZLI_z0hNoMhzooyyngBvs0imV7Dud2k8XsWyFJfbmH2k
http://bitly.ws/oQP6?fbclid=IwAR3besqr3HChueOrfz92cq66YHsN1vc9ARZNiYOkkJ2O74BdpuBPbCo8fYc
MEGOGO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35KLwjg%3Ffbclid%3DIwAR0qKxazWIp23z_hXK9mugcly_c1zaYSvRnfzuodX1ET-GSTNOMAzwVqMxE&h=AT0vFO_yOb1K2eHOh93hj_S7FuMjVdnFGtzPQWmVAJz0v07Rr9bb1rT4su8h6NOooak1_pbZ_Xf8vu3f-LdwA-isPKDJFOxNVpeMs0zg623u3dd9AIXIcLBkJTCOixPL7QoofEI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35KLwjg%3Ffbclid%3DIwAR0qKxazWIp23z_hXK9mugcly_c1zaYSvRnfzuodX1ET-GSTNOMAzwVqMxE&h=AT0vFO_yOb1K2eHOh93hj_S7FuMjVdnFGtzPQWmVAJz0v07Rr9bb1rT4su8h6NOooak1_pbZ_Xf8vu3f-LdwA-isPKDJFOxNVpeMs0zg623u3dd9AIXIcLBkJTCOixPL7QoofEI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sDR87P%3Ffbclid%3DIwAR2j5Z4d44s-6zKKYmMljiycIA3CAae8M0edfy0_5Oqo3NOGClbcAQPqH74&h=AT2zHbFRoT9VVhc1njDJA0t7L0oht5nmOz2zTjsOAKgT8_EOf7AYPxDCKdAw6IrRuFAFHs_IomkuBcu9eB-e_Xl7gNv4vGh9nCZHzhUZeELR_YGMwAvjhLSmbOz75o2y90ixegA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
https://bit.ly/3sDR87P
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/644-seznameni-s-ukrajinou?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/644-seznameni-s-ukrajinou?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://meta-ops.eu/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
mailto:svandova@meta-ops.cz


TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA 
 
Přechod na střední školu je pro každého žáka náročný: mění se místo a prostředí, kolektiv, 
učitelé, přístup ke studiu, přibývá praktická výuka. Kromě toho v této době mladí hledají vlastní 
identitu a své místo ve společnosti. Pro žáky s OMJ je vstup na SŠ ztížen navíc jazykovou a 
kulturní bariérou či možným pocitem vykořenění či ztráty identity.  
 
Příprava na příchod studenta:  
 

1. Zachovejte klid! 
2. Seznamte pedagogický sbor a všechny pracovníky školy s příchodem studenta. 
3. Určete tým pedagogických pracovníků odpovídajících za průchod studiem (třídní 

učitel, výchovný poradce, koordinátor inkluze, učitel ČDJ…). 
4. Zapojte celý učitelský sbor - tvorba pracovních listů 
5. Připravte třídní kolektiv – oznamte příchod nového studenta s nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka s předstihem, nastavte pravidla, vyberte PATRONA 
6. Informujte všechny zaměstnance školy o příchodu studenta s OMJ. 

 
Komunikace se zákonnými zástupci (ZZ) a studentem: 

 
Před první schůzkou: 
- si nachystejte otázky, na které potřebujete znát odpověď, 
- domluvte přítomnost tlumočníka nebo interkulturního pracovníka,  
- Připravte vhodný prostor pro vaše setkání (ideálně přivítejte ZZ u vchodu do 
školy), 
- nechte přeložit informace, které chcete ZZ i studentovi předat do jejich rodného 
jazyka (využít můžete i již přeložených materiálů na stránce www.cizinci.npi.cz). 

 
Na schůzce:  

- využijte služeb tlumočníků z www.cizinci.npi.cz nebo interkulturních pracovníků. 
- zjistěte informace o studentovi: odkud pochází, jakou má migrační zkušenost, 

vzdělání, sociální zázemí, znalost vyučovacího jazyka, povahové vlastnosti, alergie, 
zájmy, nezapomínejte ani na rodinné zázemí ad., 

- nastavte funkční způsob dlouhodobé komunikace se ZZ i studentem. 
 
Příchod studenta do školního prostředí: 
 

1. Zeptejte se, jak chce být oslovován (jméno nemusí mít v dokladu správně napsáno). 
2. Promyslete, jakým způsobem zajistíte a zorganizujete výuku ČDJ (podpora z PPP, 

pedagogická intervence, jazykový kurz…). 
3. Vypracujte PLPP, plán jazykové podpory (PJP), plán osobního rozvoje či IVP. 
4. Pravidelně v týmu vyhodnocujte pokroky žáka (ideálně 1x za 3 měsíce). 
5. Využívejte slovníků a překladačů i komunikace s META, o.p.s. 
6. Zajistěte materiály na výuku ČDJ.* 
7. Sestavte pravidla BOZP formou grafického letáku, instruktážního videa, foto 

seriálu, praktické ukázky apod. 
8. Zúčastněte se (třeba i s celým sborem) seminářů na téma vzdělávání žáků 

s odlišným mateřským jazykem.  
 
Nabídku seminářů META, o.p.s. naleznete zde. 

https://www.inkluzivniskola.cz/vykoreneni-a-reakce
https://www.inkluzivniskola.cz/tvorba-pracovnich-listu
https://www.inkluzivniskola.cz/buddy-program
http://www.cizinci.npi.cz/
http://www.cizinci.npi.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/interkulturni-prace
https://meta-ops.eu/kontakty/
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare-workshopy-akce


TIPY jak na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
 

 

*Jediným zcela vhodným výukovým materiálem pro studenty ve věku 14-18 let je v ČR 
zatím pouze učebnice a pracovní sešit Levou zadní organizace META, o.p.s. Využívat 
můžete ale i materiálů pro dospělé, jen je potřeba kontrolovat jejich adekvátnost a 
atraktivnost témat pro věk studenta. 
 

 
META, s.r.o. FAQ: 
 
Odpovědi na nejčastější otázky škol, týkající se vzdělávání dětí a žáků příchozích v závislosti 
na vyostřující se konflikt na Ukrajině, naleznete zde: https://www.inkluzivniskola.cz/faq/  
 
 
Na internetu naleznete také mnoho zdrojů v UKR jazyce: 
 

- KPZ pro učitele: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Obsahem jsou i 
základní komunikační karty, popis třídy nebo odkazy na výuku čj pro cizince. 
https://cizinci.npi.cz/.../upl.../2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf 
 

- Pro zajímavost – Jaký je rozdíl mezi ruštinou a ukrajinštinou? 
https://ct24.ceskatelevize.cz/3448998-rozdily-mezi... 

 
- Výukové materiály v ukrajinštině: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=375622917896585&id=100063466395293 

 
- Nakladatelství Yakaboo otevřelo volný přístup k audioknihám a e-knihám v mobilní 

aplikaci: https://bit.ly/3CcZG92 
 
 
V případě potřeby se můžete obrátit na pracovnici META, o.p.s. pro Jihomoravský kraj a 
informační pracovnici Centra pro cizince JMK: Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou: 
svandova@meta-ops.cz 
 
 
 
 
 

https://ceskylevouzadni.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf?fbclid=IwAR1gMZr-ApKu6r_ZLI_z0hNoMhzooyyngBvs0imV7Dud2k8XsWyFJfbmH2k
https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf?fbclid=IwAR1gMZr-ApKu6r_ZLI_z0hNoMhzooyyngBvs0imV7Dud2k8XsWyFJfbmH2k
https://ct24.ceskatelevize.cz/3448998-rozdily-mezi-rustinou-a-ukrajinstinou-v-cem-se-lisi-pro-cizince-na-poslech-podobne-reci?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://ct24.ceskatelevize.cz/3448998-rozdily-mezi-rustinou-a-ukrajinstinou-v-cem-se-lisi-pro-cizince-na-poslech-podobne-reci?fbclid=IwAR36H-CMxMoxgMNVIl9iKNqzWph_CS29-aX2eQI1cmCf4jTMCvJptacq9_0
https://www.facebook.com/KhanovaSkola/posts/375622917896585?__cft__%5b0%5d=AZWDeKX6O2TdmerqBX0d53UCQ9eWT-3Zb7YsF7-Yscj808uxiwi5oB9rg30GtvE9gVP3UW_8GnptKNSEcG6I0ceeuMG_H6ry8om8c9b7155lPhplyK0HewPWmPtgYpaeI3dAoquxQ-9BlMajiBWrkv4d&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/KhanovaSkola/posts/375622917896585?__cft__%5b0%5d=AZWDeKX6O2TdmerqBX0d53UCQ9eWT-3Zb7YsF7-Yscj808uxiwi5oB9rg30GtvE9gVP3UW_8GnptKNSEcG6I0ceeuMG_H6ry8om8c9b7155lPhplyK0HewPWmPtgYpaeI3dAoquxQ-9BlMajiBWrkv4d&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/yakabooua/?__cft__%5b0%5d=AZWr_y2ecSlOuxLyQlJlBsDeWa_C67iNkmBKaYSrRvT6sxkrssZQDQ1Hhw3V6hYN2X4bjF4g6XLA9URsQNoNiNKoH7dpry6t_8mZUIV6F3Dqw79ABclKcveaWIlhD1Fw6M03NR6ywdmppH17jLfIQXOt&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3CcZG92%3Ffbclid%3DIwAR0AmwO8BC73yf70sOKJu0k4tnyWahm1du92mOfYpW5Fhw_Yt4nGMoCgOEM&h=AT1u99W8Yq7ZqmQ4yoI5nQv9j2XSfRH4oboBOR_a67fc2FgAwADt8wMSSQlcp6pDntRN4SSayGSZLUdMYiHcJPQGElHFgDHJuZ4q9CoJ70yaaD_94UmCf8dP04rq34R977s9Nwc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3C1xOAA1H-16T2i_zVb5Gb1T4O0UjgWQYU34D2pwEqf0rmUfT3_NXvOC_TtSeSqf4i8ya1uiP9X8-235FkI-60dyO-UxCGaCCY0g32cCWuP3WyZJv6kbVkDxrYIWvLtaT2ki0LqKoOA60fhk-0XUnVEh1j8HDXLNXyAGS6qffLOl4z
https://meta-ops.eu/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
mailto:svandova@meta-ops.cz

