MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (www.cizincijmk.cz) pro vás připravilo základní
informace a odkazy týkající se žáků-cizinců na školách. V tomto dokumentu najdete odkazy na informační
portály, možné zdroje financování, metodické dokumenty a kontakty na organizace v Jihomoravském kraji, které
vám mohou poradit s tím, jak postupovat, pokud máte ve své škole žáky-cizince.

TÉMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ – ZÁKLADNÍ ODKAZY
META, o.p.s. www.inkluzivniskola.cz – komplexní informace o vzdělávání dětí s OMJ
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) – www.cizinci.nidv.cz – portál podpory pedagogických pracovníků
vzdělávajících děti a žáky cizince
MŠMT – http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu - doporučené učebnice,
metodika práce s žáky-cizinci na základních školách
Česká školní inspekce – http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Stanovisko-Ceskeskolni-inspekce-poskytovani-porad Stanovisko k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákůmcizincům
Národní ústav pro vzdělávání – http://www.nuv.cz/t/ciz – komplexní informace vzdělávání dětí s OMJ
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) – http://www.auccj.cz/ – učebnice, metodické materiály,
sborníky, časopisy, odkazy

DALŠÍ PODPORA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor školství – Hana Poslíková, referentka pro vzdělávání,
e-mail: poslikova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 653 715
Magistrát města Brna – oddělení pedagogicko organizační - Irena Hudcová, pedagogický pracovník pro ZŠ,
e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel: 542 172 181
Národní institut dalšího vzdělávání – Krajské centrum podpory – www.cizinci.nidv.cz – Šárka Dostalová, krajská
koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům, tel: 775 571 604, e-mail: dostalovas@nidv.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace – Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka
školy, odborný pracovník pro NIDV, tel: 541 219 992, e-mail: zsstankova@volny.cz, zshlavackova@seznam.cz
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace –
http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy
Pedagogicko-psychologická poradna – www.pppbrno.cz, tel: 543 245 915
Portál
o
školství
v Jihomoravském
kraji
–
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvijmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skoly-realizujici-jazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-veskolnim-roce

ORGANIZACE PRACUJÍCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI S CIZINCI
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců – www.cizincijmk.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům – https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-centrala-brno/
Diecézní charita Brno – http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/
Nesehnutí – http://spolecnekrozmanitosti.cz/aktivity/buddies/

MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ FINANCÍ
a) Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách – http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve
➢ Na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku
předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Jeho cílem je přispět právnickým osobám
vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů
souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků – cizinců
k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému ČR.
b) Výzva Šablony II
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
➢ Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
c) Podpora podle § 16 školského zákona - http://www.nuv.cz/t/16
➢ Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
ve znění pozdějších předpisů: Žáci s nedostatečnou znalostí nebo neznalostí vyučovacího jazyka mají
nárok na podpůrná opatření prvního až třetího stupně.
d) Dotační program (DP) Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-aktivitintegrace
➢ Integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka
(nikoliv přímá výuka), odstraňování kulturních bariér, zvyšování sociokulturních kompetencí
pedagogických pracovníků
e) Národní institut dalšího vzdělávání – Podpora pedagogických pracovníků vzdělávajících děti a žáky cizince
www.cizinci.nidv.cz
➢ Adaptační koordinátor – podpora pro žáky-cizince během prvních dvou týdnů po jejich nástupu
do ZŠ
➢ Tlumočnické a překladatelské služby – pro komunikaci školy se žákem-cizincem a jeho zákonnými
zástupci, pro překlad potřebných školních dokumentů, formulářů, pokynů či informací
➢ Metodická podpora

f) Integrační projekty obcí – http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx (bod 4.)
➢ Žadatelem je místní správa, realizátorem aktivit mohou být mateřské, základní, střední školy.
➢ Vzdělávání žáků-cizinců v MŠ nebo ZŠ - výuka češtiny, další vzdělávání pedagogů; letní intenzívní 1-2
týdenní kurz češtiny pro děti-cizince před nástupem do školy; informační schůzky pro rodiče žákůcizinců za účasti tlumočníků; doučování pro žáky-cizince, tlumočníci pro komunikaci rodičů a školy,
překlady pokynů školy rodičům.
Pro podrobnější informace o zdrojích financování kontaktujte jednotlivé poskytovatele podpory.
UŽITEČNÉ INSPIRACE

➢ Informace o české škole pro rodiče žáků cizinců - jazykové mutace
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
➢ Jazykové mutace formulářů pro potřeby MŠ a ZŠ – http://cizinci.nidv.cz/metodiky/
➢ Letáky a formuláře pro poradenská zařízení – http://www.nuv.cz/t/formulare?lang=1
➢ Překladové slovníčky do jednotlivých předmětů – https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
➢ Přehled online nástrojů a aplikací pro výuku – http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazykkomunikace/uzitecne-odkazy-online
➢ Učebnice, aktivity do výuky, rozcestník do dalších míst na internetu – http://www.czech-in-prague.cz/
➢ Konkrétní aktivity při výuce zejména vietnamských mluvčích. Informace o Vietnamu z oblasti kultury,
jazyka a zvyků – http://www.klubhanoi.cz/
➢ Časopis na podporu výuky češtiny pro cizince. Pracovní listy, adaptované texty, lexikální, gramatická
cvičení pro různé úrovně. Možno využít zejména pro starší školní věk - https://www.casopis-ahoj.cz/
➢ Metodické materiály pro učitele, učebnice – http://www.auccj.cz/pro-ucitele.html
➢ Materiály pro výuku češtiny, diagnostika úrovně znalostí českého jazyka, snadnější dorozumění
s cizincem – http://www.cicpraha.org/cs/cestina-pro-cizince/materialy-ke-stazeni.html

Rozšířenou verzi dokumentu najdete na stránkách www.cizincijmk.cz v části „Aktuality“.

Dokument zpracovalo Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Pokud máte nějaké podněty k tomuto tématu, kontaktujte nás na e-mailu
hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
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