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Rozhovor č. 1 – Mgr. B. P., třídní učitelka 3. ročník, výchovná poradkyně 

1) Kolik žáků s OMJ máte momentálně ve své třídě?  

Ve své třídě mám momentálně jednoho žáka s OMJ. Dále učím 2x týdně skupinu pěti 

žáků s OMJ (ČJ pro cizince) 

2) Jaké bariéry ovlivňující vzdělávání vnímáte při výuce žáků s OMJ?  

• neznalost Českého jazyka u rodičů, 

• neznalost společenských pravidel, 

• kulturní odlišnost apod. 

• jiné: někdy horší sociální začlenění do třídního kolektivu 

3) Popište prosím, jaké speciální přístupy a metody práce využíváte při práci s žáky 

s OMJ např.: 

• seznámení se se sociokulturními specifiky země původu žáka,  

• zohlednění jazykové bariéry,  

• individualizace ve výuce i v hodnocení,  

• podpora zapojení žáka i do dalších školních a mimoškolních aktivit apod.). 

• jiné: umožnění žákovi, aby se svou zemí původu, životem v ní a zvyky (kulturou) 

seznámil ostatní spolužáky (vyprávění, fotografie apod.) 

4) Jaký vliv má podle Vás pozitivní motivace žáků s OMJ a jakým způsobem ji 

aplikujete ve své třídě? 

Pozitivní motivace žáků s OMJ má značný význam. 

Způsoby, které aplikuji: 

• projevení zájmu o vlast a mateřský jazyk žáka 

• při výuce využití jeho znalostí (zkušeností) z jiné země 

• častá pochvala za zvládnuté učivo v ČJ 

5) Musíte se na vyučovací hodinu, ve které je přítomen žák s OMJ nějak speciálně 

připravovat? Pokud ano, tak kolik času Vám tato příprava zabere? 

Na vyučovací hodiny ve své třídě, kde mám jednoho žáka s OMJ, se nemusím speciálně 

připravovat, vzhledem k tomu, že ovládá ČJ velmi dobře. Pokud něčemu výjimečně 

neporozumí, vysvětlím pojem přímo při vzniklé situaci. Na výuku ČJ pro pět žáků s OMJ 

se připravuji a chystám pomůcky a materiály přibližně 45 minut. 

6) Odkud a jakým způsobem čerpáte materiály a případnou inspiraci pro práci s žáky 

s OMJ?  

• Z materiálů školy 

• Ze specializovaných webových stránek (např. META) 

• Vlastní tvorba 

• Jiné: pomůcky Montessori 

7) Je podle Vás těžké inkludovat do školní třídy žáka s OMJ? 
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Je to velmi individuální, záleží na míře znalosti českého jazyka i na povaze žáka a jeho 

přijetí kolektivem. V případě mého současného žáka se jeho začlenění daří dobře. 

8) Jak dlouho, dle Vašich zkušenosti trvá úspěšné začlenění žáka s OMJ do školní 

třídy? 

Opět se jedná o individuální záležitost. Někdy se žák začlení téměř ihned, jindy až třeba 

po roce nebo i později. Podle mých zkušeností s mladšími dětmi se většinou jedná 

o několik měsíců.  

9) Vnímáte u žáků s OMJ nějaké vyučovací předměty, které jim činí ve zvýšené míře 

potíže? Nebo naopak, které jim potíže vůbec nečiní? 

Potíže jim ve zvýšené míře činí ČJ (pravopis), kde je nutno tyto žáky přiměřeně 

zohledňovat. V případě, že dobře nerozumí, nastanou potíže i v předmětu Člověk a jeho 

svět. Předměty, které by vůbec nečinily potíže nemohu specifikovat (je to individuální, 

jako u žáků s českým mateřským jazykem). 

10) S jakými specifickými obtížemi se žáci s OMJ ve Vaší třídě a ročníku potýkají? 

• Neznalost některých méně užívaných slov 

• Krátké a dlouhé slabiky ve slovech (nevědí, kde kterou použít) 

• Komolení (špatná výslovnost) některých slov 

• Chybné užívání koncovek podstatných a přídavných jmen 

•  Při čtení neznalost českých pohádek a pohádkových postav 

11)  Co žáci s OMJ zvládají při začleňování do kolektivu bez větších obtíží? 

Můj žák bez problémů zvládá matematiku. 

12) Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ?  

Velmi dobře. Rodiče mého žáka se školou vzorně spolupracují. Matka se o výuku zajímá 

a pokud si sama s něčím neví rady, obrátí se ne mne. Všechny úkoly žák plní. 

13) Jak vnímáte komunikaci s rodiči žáků s OMJ?  

Také velmi dobře. Přestože matka ovládá ČJ pouze částečně, je se mnou v pravidelném 

styku přes Bakaláře, na třídních schůzkách apod. 

14) Spolupracujete ve škole nebo i mimo školu s někým, během začleňování žáka 

s OMJ? 

Začleňování žáka konzultuji s jeho pí vychovatelkou v družině. 

 

Rozhovor č. 2 – Mgr. D. I., třídní učitelka 2. ročník 

1) Kolik žáků s OMJ máte momentálně ve své třídě?  

Dva (každý od mala, ve své rodině) + jeden (v raném dětství u matky cizinky, potom 

český dětský domov, nyní pěstounská péče u cizinců) 

2) Jaké bariéry ovlivňující vzdělávání vnímáte při výuce žáků s OMJ?  

• neznalost Českého jazyka u rodičů nebo pěstounů 
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3) Popište prosím, jaké speciální přístupy a metody práce využíváte při práci s žáky 

s OMJ např.: 

• zohlednění jazykové bariéry,  

• individualizace ve výuce i v hodnocení,  

• jiné: rodiče mají zájem o školní družinu pro děti (mimo jiné i z jazykových důvodů 

– kontakt s česky mluvícími dětmi i odpoledne) 

4) Jaký vliv má podle Vás pozitivní motivace žáků s OMJ a jakým způsobem ji 

aplikujete ve své třídě? 

Sebevyjádření žáků – všichni tři žáci s OMJ mají denně prostor mluvit, vyprávět. Dva 

z nich někdy použijí nesprávný tvar českého slova. Třetí žák se také nebojí vyprávět, ale 

často neporozumíme sdělovaným informacím. Opatrně se doptáváme a většinou 

pochopíme obsah sdělení. Dále projevy pochopení, pochvala. 

5) Musíte se na vyučovací hodinu, ve které je přítomen žák s OMJ nějak speciálně 

připravovat? Pokud ano, tak kolik času Vám tato příprava zabere? 

Ne, děti vstřebávají informace všemi smysly. Hodně zpívají (slovní zásoba), říkanky, 

říkadla s pohybovým doprovodem, jazykolamy. V pracovních činnostech z modelíny 

tvoří slova apod. 

6) Odkud a jakým způsobem čerpáte materiály a případnou inspiraci pro práci s žáky 

s OMJ?  

• Z materiálů školy 

• Od kolegyň, kolegů 

• Ze specializovaných webových stránek (např. META) 

• Vlastní tvorba – kroužek – práce s OMJ 

• Jiné: kroužek – práce s OMJ, www stránky, youtube.com (slovní zásoba, písničky, 

pohybové aktivity doprovázené slovem) 

7) Je podle Vás těžké inkludovat do školní třídy žáka s OMJ? 

Většinou ano, ale odpověď není úplně jednoduchá, každé dítě je jiné.  

• Docházelo před nástupem do ZŠ do mateřské škol? Super! 

• Setkává se co nejvíce i ve volném čase s českými dětmi? Super! 

• Podpora z rodiny (dú, česká videa, slovní zásoba, písničky, kurzy) 

• Mentální možnosti dítěte 

8) Jak dlouho, dle Vašich zkušenosti trvá úspěšné začlenění žáka s OMJ do školní 

třídy? 

Podle povahy – sociální začlenění může být okamžité. Malé děti si rozumí i když jeden 

z nich použije správných tvarů českých slov. Základem je rozšiřování slovní zásoby. Ale 

i když slovní zásoba není dobrá, děti si k sobě cestu dokážou najít.  

9) Vnímáte u žáků s OMJ nějaké vyučovací předměty, které jim činí ve zvýšené míře 

potíže? Nebo naopak, které jim potíže vůbec nečiní? 
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ČJ – délka samohlásek, v rodné řeči mají jiný přízvuk, někdy nerozumí užití 

diakritických znamének. Někdy rozlišení měkkých/tvrdých slabik 

Člověk a jeho svět – slovní zásoba 

10) S jakými specifickými obtížemi se žáci s OMJ ve Vaší třídě a ročníku potýkají? 

ČJ – sluchová analýza slov 

Člověk a jeho svět – slovní zásoba 

11)  Co žáci s OMJ zvládají při začleňování do kolektivu bez větších obtíží? 

V současné třídě sociální kontakt, porozumění základním pokynům, porozumění zadání 

úkolů, rozumí systému ve třídě (služby apod.), chování v hodině a o přestávkách, zásady 

hygieny, našli si kamarády 

12) Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ?  

Je znát spolupráce rodiny. V rámci svých možností se snaží, aby byly děti úspěšné. 

13) Jak vnímáte komunikaci s rodiči žáků s OMJ?  

Komunikace s rodiči je výborná. 

14) Spolupracujete ve škole nebo i mimo školu s někým, během začleňování žáka 

s OMJ? 

Se speciální pedagožkou Mgr. Štrachovou. S vedoucí kroužku pro děti s OMJ Mgr. 

Schořálkovou. 

 

Rozhovor č. 3 – Mgr. F. L., třídní učitelka 5. ročník 

1) Kolik žáků s OMJ máte momentálně ve své třídě?  

Čtyři 

2) Jaké bariéry ovlivňující vzdělávání vnímáte při výuce žáků s OMJ?  

• neznalost Českého jazyka u rodičů, 

• jiné: odlišnost společenských pravidel, vysoké nároky kladené na školu 

3) Popište prosím, jaké speciální přístupy a metody práce využíváte při práci s žáky 

s OMJ např.: 

• zohlednění jazykové bariéry,  

• individualizace ve výuce i v hodnocení,  

• podpora zapojení žáka i do dalších školních a mimoškolních aktivit apod.). 

4) Jaký vliv má podle Vás pozitivní motivace žáků s OMJ a jakým způsobem ji 

aplikujete ve své třídě? 

Velký, časté ocenění snahy a pokroku v komunikaci. 

5) Musíte se na vyučovací hodinu, ve které je přítomen žák s OMJ nějak speciálně 

připravovat? Pokud ano, tak kolik času Vám tato příprava zabere? 
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Momentálně ne, se žáky se výborně pracovalo v předchozích letech, výuku v češtině již 

zvládají. 

6) Odkud a jakým způsobem čerpáte materiály a případnou inspiraci pro práci s žáky 

s OMJ?  

• Z materiálů školy 

• Od kolegyň, kolegů 

7) Je podle Vás těžké inkludovat do školní třídy žáka s OMJ? 

Není, zpočátku je to pro učitele zvýšená časová náročnost, ale zvládnutelná. 

8) Jak dlouho, dle Vašich zkušenosti trvá úspěšné začlenění žáka s OMJ do školní 

třídy? 

Minimálně jeden školní rok. 

9) Vnímáte u žáků s OMJ nějaké vyučovací předměty, které jim činí ve zvýšené míře 

potíže? Nebo naopak, které jim potíže vůbec nečiní? 

Český jazyk, Člověk a jeho svět. Nebývají potíže v matematice, výchovách a AJ. 

10) S jakými specifickými obtížemi se žáci s OMJ ve Vaší třídě a ročníku potýkají? 

Ostýchavost v komunikaci, obtíže v mluveném projevu a čtení, specifická chybovost 

v psaném projevu, komunikace v okruhu žáků s OMJ – nezapojení se do kolektivu třídy 

11) Co žáci s OMJ zvládají při začleňování do kolektivu bez větších obtíží? 

Do kolektivu se začleňují obtížněji. 

12) Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ?  

Je to individuální. Domácí příprava je vzorná nebo žádná (vše se očekává od školy). 

Často jsou aktivní a snaživí. 

13) Jak vnímáte komunikaci s rodiči žáků s OMJ?  

Většinou se komunikace daří navázat. Někteří rodiče mají na školu velké nároky, vše 

pečlivě sledují a hodnotí. 

14) Spolupracujete ve škole nebo i mimo školu s někým, během začleňování žáka 

s OMJ? 

Ano se speciálním pedagogem, zástupkyní pro 1. stupeň, ostatními vyučujícími ve třídě. 

 

Rozhovor č. 4 – Mgr. Ch. J., třídní učitelka 5. ročník 

1) Kolik žáků s OMJ máte momentálně ve své třídě?  

Sedm 

2) Jaké bariéry ovlivňující vzdělávání vnímáte při výuce žáků s OMJ?  

• neznalost Českého jazyka u rodičů, 

• neznalost společenských pravidel, 
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3) Popište prosím, jaké speciální přístupy a metody práce využíváte při práci s žáky 

s OMJ např.: 

• seznámení se se sociokulturními specifiky země původu žáka,  

• zohlednění jazykové bariéry,  

• individualizace ve výuce i v hodnocení,  

• podpora zapojení žáka i do dalších školních a mimoškolních aktivit apod.). 

4) Jaký vliv má podle Vás pozitivní motivace žáků s OMJ a jakým způsobem ji 

aplikujete ve své třídě? 

Nechat žáka vyniknout v oblasti, kde se mu daří, pochválit před třídou, slovní hodnocení. 

5) Musíte se na vyučovací hodinu, ve které je přítomen žák s OMJ nějak speciálně 

připravovat? Pokud ano, tak kolik času Vám tato příprava zabere? 

Zjednodušení pracovních listů, příprava přehledu pravidel, vhodná doplňková četba. 

6) Odkud a jakým způsobem čerpáte materiály a případnou inspiraci pro práci s žáky 

s OMJ?  

• Vlastní tvorba 

• Od kolegyň a kolegů 

7) Je podle Vás těžké inkludovat do školní třídy žáka s OMJ? 

Vždy záleží na rodině, jak je pro ni vzdělávání důležité. Žáci, kteří nemají zájem pracovat 

– těžko. 

8) Jak dlouho, dle Vašich zkušenosti trvá úspěšné začlenění žáka s OMJ do školní 

třídy? 

Tři měsíce až jeden rok i déle. 

9) Vnímáte u žáků s OMJ nějaké vyučovací předměty, které jim činí ve zvýšené míře 

potíže? Nebo naopak, které jim potíže vůbec nečiní? 

Obtíže – Vlastivěda, Přírodověda 

Bez problémů – TV, EVV, ČSP 

10) S jakými specifickými obtížemi se žáci s OMJ ve Vaší třídě a ročníku potýkají? 

Písmo, malá slovní zásoba, výslovnost, gramatická pravidla 

11)  Co žáci s OMJ zvládají při začleňování do kolektivu bez větších obtíží? 

Zapojení do aktivit během přestávek. 

12) Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ?  

Individuální – výborná příprava x soustavně nepřipraveni 

13) Jak vnímáte komunikaci s rodiči žáků s OMJ?  

Ve většině případů komunikace vázne z důvodů jazykové bariéry, nezájmu. 

14) Spolupracujete ve škole nebo i mimo školu s někým, během začleňování žáka 

s OMJ? 
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Kolegové – 1. stupeň 

 

Rozhovor č. 5 – Mgr. K. J., třídní učitelka 2. ročník 

1) Kolik žáků s OMJ máte momentálně ve své třídě?  

Tři 

2) Jaké bariéry ovlivňující vzdělávání vnímáte při výuce žáků s OMJ?  

• neznalost Českého jazyka u rodičů i u žáka 

• neznalost společenských pravidel, 

• kulturní odlišnost apod. 

3) Popište prosím, jaké speciální přístupy a metody práce využíváte při práci s žáky 

s OMJ např.: 

• seznámení se se sociokulturními specifiky země původu žáka,  

• zohlednění jazykové bariéry,  

• individualizace ve výuce i v hodnocení,  

• podpora zapojení žáka i do dalších školních a mimoškolních aktivit apod.). 

4) Jaký vliv má podle Vás pozitivní motivace žáků s OMJ a jakým způsobem ji 

aplikujete ve své třídě? 

Chodí pak do školy rádi. 

5) Musíte se na vyučovací hodinu, ve které je přítomen žák s OMJ nějak speciálně 

připravovat? Pokud ano, tak kolik času Vám tato příprava zabere? 

To je velmi různé, záleží na učivu, úrovni znalosti ČJ 

6) Odkud a jakým způsobem čerpáte materiály a případnou inspiraci pro práci s žáky 

s OMJ?  

• Z materiálů školy 

7) Je podle Vás těžké inkludovat do školní třídy žáka s OMJ? 

Záleží na jeho znalosti češtiny, na jeho snaze, na přístupu rodičů 

8) Jak dlouho, dle Vašich zkušenosti trvá úspěšné začlenění žáka s OMJ do školní 

třídy? 

To je vždy individuální viz. otázka č. 7  

9) Vnímáte u žáků s OMJ nějaké vyučovací předměty, které jim činí ve zvýšené míře 

potíže? Nebo naopak, které jim potíže vůbec nečiní? 

Potíže jsou hlavně tam, kde potřebují znalost ČJ, tzn. I při matematice (slovní úlohy) a 

Člověk a jeho svět (např. názvy zvířecích rodin). Někdy nemají potíž v TV, ale zase je 

to velmi individuální, nelze paušalizovat. 

10) S jakými specifickými obtížemi se žáci s OMJ ve Vaší třídě a ročníku potýkají? 
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Neporozumění významu slov např. nedokáže pojmenovat členy zvířecí rodiny. Nabídla 

jsem, aby to tedy řekl bulharsky, něco řekl, ale zda to bylo správně netuším. 

11) Co žáci s OMJ zvládají při začleňování do kolektivu bez větších obtíží? 

Komunikace se spolužáky. Se spolužáky stejného jazyka mluví tím svým mateřským. 

12) Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ?  

Viz. Otázka č. 7. 

13) Jak vnímáte komunikaci s rodiči žáků s OMJ?  

Je z jejich i mé strany vstřícná. Jen výjimečně byl problém, když rodiče neuměli česky a 

při telefonickém hovoru používali osobu překladatele a při osobním kontaktu měli 

„přítele na telefonu“. 

14) Spolupracujete ve škole nebo i mimo školu s někým, během začleňování žáka 

s OMJ? 

Částečně se speciální pedagožkou Mgr. Štrachovou, pokud je v jednotlivých případech 

třeba. 

 

Rozhovor č. 6 – Mgr. Š. K., školní speciální pedagožka 

1) Kolik žáků s OMJ navštěvuje vaši školu? A má počet těchto žáků ve vaší škole 

vzrůstající tendenci?  

36 až 42. Ano, má. 

2) Jaký intervenční přístup je na vaší škole nejvíce využíván a proč myslíte, že tomu 

tak je?  

• Navázání se na rodinu – spolupráce – překladatel. 

• CIC – pomáhající organizace 

• Výuka ČJ pro žáky s OMJ – intenzivně (grant) + následně jako kroužek pro žáky 

s OMJ 

• Rozdělení dle odpovídajících úrovní schopností a znalostí – osvědčilo se, vyhovuje. 

3) Který intervenční přístup ve vztahu k žákům s OMJ vidíte jako nejefektivnější? 

Vysoká spolupráce + zájem rodiny na první místě. 

4) V čem vidíte největší úskalí při inkluzi žáka s OMJ?  

Nezájem rodiny, vykořenění z vlasti, absence prarodičů, neukotvení rodiny (práce, 

bydlení, povolení k pobytu). Až dva roky může trvat než se rodina usadí. 

5) Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější v přístupu učitele při integraci žáka s OMJ? 

Nezaujatost (bez předsudků), znalost prostředí rodiny a poměrů v rodině + spolupráce, 

promyšlený postup, vysoká míra empatie, pravidelnost, správný mluvní vzor. 

6) Obrací se na Vás stran problematiky žáků s OMJ více učitelé nebo zákonní zástupci 

žáků s OMJ?  
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Více učitelé a v menší míře zákonní zástupci žáků. 

7) S jakými bariérami a z jaké strany, se setkáváte při práci s žáky s OMJ nejvíce? 

• U některých národností nelze využít žádný komunikační kanál (Ruský jazyk, AJ) – 

totální neznalost jiného jazyka než rodného 

• Náboženství 

• Nezájem rodiny 

8) Je podle Vás nějaký univerzální návod pro práci s žáky s OMJ nebo je to spíše 

o individuálních přístupech?  

Neexistuje univerzální návod, ani pořádná metodika. Jde o vysoce individuální záležitost 

a mnoho ovlivňujících faktorů, které výrazně ovlivňují práci s žákem. 

9) Jak často se během své práce setkáváte s tím, že žák s OMJ adaptaci do školního 

kolektivu nezvládá?  

Vždy, když přijde prvňáček, který přicestoval koncem srpna a od září ho dali do školy. 

Nezvládá odloučení od rodiny, nerozumí, má jiné zvyky. Tyto děti pláčou, nechtějí do 

školy. Předpokládá to intenzivní spolupráci s rodinou, pomáhajícími organizacemi. I 

tehdy, přicestuje-li za podobných podmínek do 9. ročníku. Nebo žák, který nikdy nebyl 

ve škole a nyní dle věku jde třeba do 6. třídy. 

10) Jak dlouho z Vašeho pohledu a zkušenosti trvá proces úspěšné inkluze žáka 

s OMJ? 

Je to velice individuální. Obecně minimálně sedm let a i více. Pokud žák nastoupí v ČR 

do 1. třídy, bez přípravy v mateřské škole a má podporující rodinu která bude žít v ČR 

je žák začleněn velice rychle. Rozumí, má chuť se učit. Záleží to výrazně i na IQ. Tito 

žáci dokáží velice dobře chápat gramatiku, daří se nadrilovat přízvuk a také písmeno ř. 

Pokud, ale žák přichází například do 8. třídy, tak nemá šanci se toto naučit. 

 

Rozhovor č. 7 – Mgr. G. K., vyučující Anglického jazyka 

1) Které ročníky učíte na 1. stupni AJ?  

Minulý rok jsem učila 4. a 5. ročník, letos učím jen 5. ročník. 

2) Kolik žáků s OMJ ve svých skupinách žáků máte? 

Dva. Jednu žákyni z Vietnamu a jednoho žáka z Ukrajiny. 

3) Vnímáte nějaký rozdíl mezi žákem s OMJ a žákem pro kterého je Český jazyk 

jazykem mateřským? 

Moc ne. U žáka z Ukrajiny vůbec a u žákyně z Vietnamu minimálně. Dětem, pro které 

je mateřským jazykem čeština přeci jen na prvním stupni vypomůžu instrukcemi 

v češtině či případně, když něco nechápou, tak jim v češtině vysvětlím, co mají dělat. Na 

prvním stupni se to děje celkem běžně, že se děti ptají, co mají dělat. U žákyně 

z Vietnamu dávám veškeré instrukce v angličtině, protože jim rozumí lépe než českým 

instrukcím. Ty instrukce nemohou být zadány složitě, jelikož tomu ty už také 
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nerozuměla. Musí si tedy díky této jazykové bariéře "vystačit" se stručnými instrukcemi. 

Je to inteligentní děvče, takže to zvládá výborně. 

4) Je dle Vás pro žáka s OMJ něco obtížnějšího než pro žáka běžného? 

Nemyslím si, protože všichni žáci mají nějaký svůj mateřský jazyk Language 1 a většina 

z nich se učí Language 2. Všichni tedy s angličtinou začínají od úplného začátku. Každý 

má různé jazykové nadání, paměť, schopnost/neschopnost naučit se kolokace a 

gramatické konstrukce a v tom, dle mého názoru, nehraje roli, jaký je váš mateřský 

jazyk. Pokud by to byl mateřský jazyk, který má hodně blízko k angličtině, pak by určitě 

žák s OMJ ve výhodě mohl být. U mých dvou žáků (Ukrajince a Vietnamky) jen rozdíl 

ve výslovnosti, kladou důraz na jiné slabiky, než Češi. Ukrajinec a Ruska mají potíže 

vyslovovat "H" a Vietnamka má typický Vietnamský přízvuk. Na druhou stranu naše 

děti mají zase náš český přízvuk a také mají problémy s výslovností jen jinde. 

5) Co je jednoduššího? 

Myslím, že jsem to už odpověděla. Jednodušší není nic. Mají srovnatelné podmínky. 

6) Používáte při hodinách nějaké speciální metody nebo pomůcky pro žáky s OMJ. 

Ne, jen žákyni Vietnamce dávám instrukce pomalu a v angličtině. Vypisuje si slovní 

zásobu a může si zvolit, zda si překlad napíše vietnamsky či česky. Píše si to česky, takže 

se tak vlastní učí i češtinu. Žák z Ukrajiny nemá problém. Já zpočátku vůbec nevěděla, 

že pochází z Ukrajiny. 

7)  Jak byste hodnotila domácí přípravu a přístup k výuce žáků s OMJ. 

V obou případech výborně. Děti i rodiče komunikují. Rodiče žáka z Ukrajiny to zvládají 

v češtině. S rodiči žákyně z Vietnamu komunikuji v angličtině. Oni mají základy a česky 

z nich nikdo moc neumí, tak mám pocit, že jsou celkem vděční. Nicméně vždy jsou oba 

dobře připravení, domácí úkoly dělají, na online výuku mi chodí. Nemáme jediný 

problém. Netvrdím, že to tak musí být s dětmi s OMJ vždy. Umím si představit i opak. 

8) Spatřujete nějaké výhody či nevýhody v přítomnosti žáků s OMJ ve výuce AJ? 

Já nevýhody nespatřuji žádné. 

Výhody: ano, díky přítomnosti žáků z jiných zemí (celkem je jedno odkud) se ve třídě 

vytváří multikulturní prostředí a dá se to určitě při výuce jazyka využít např. téma jídlo: 

co vaříte, představte nějaká jídla..., zvyky a obyčeje, sporty, styl oblékání... Dá se spoustu 

věcí porovnávat, bavit se o nich. 

 


