
Příloha 1: Dotazník 

Vážení učitelé, 

tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. V dotazníku 

bych se chtěla zaměřit na Vaše zkušenosti a názory s multikulturalitou ve vzdělávání žáků 

s OMJ na prvním stupni ZŠ. Dotazník je naprosto anonymní, proto prosím odpovídejte 

po pravdě. Pokud není u otázky uvedeno jinak, zvolte vždy jen jednu odpověď. 

1) Jste: 

a) žena 

b) muž 

1) Jak dlouho pracujete jako učitel/ka na prvním stupni? 

a) do 1 roku 

b) mezi 1 až 5 lety 

c) více než 5 let 

2) Máte zkušenost s vzděláváním a výukou žáka jiné národnosti? 

a) ano, měli jsme/máme několik takových žáků 

b) ano, měli jsme/máme jednoho žáka 

c) ne 

3) Pokud jste odpověděli „ne“, nemusíte už dále odpovídat. 

S žáky, z jakých zemí máte zkušenost? 

a) Slovensko 

b) Polsko 

c) Německo 

d) Anglie 

e) Vietnam 

f) Korea 

g) Ukrajina 

h) Rusko 

i) jiné………………………………………………………………… 

4) Mluví/mluvili tito žáci česky? 

a) vůbec 



b) částečně 

c) ano, dobře 

5) Jaká podpůrná opatření tito žáci používají/používali (můžete vybrat více)? 

a) žádná 

b) asistenta pedagoga 

c) IVP 

d) individuální pracovní materiály 

e) názorné ukázky učiva pomocí obrázků 

f) zvýšena podpora a pomoc učitele při porozumění 

g) podpora výuky českého jazyka 

h) další……………………………………………………………………… 

6) Jak reagovali žáci na žáka cizí národnosti ve třídě? 

a) přijali ho dobře, snažili se jej/ji zapojit, skamarádit se 

b) velmi dobře, pomáhají mu se vším, učí jej česky 

c) spíše si ho nevšímali, protože jim nerozuměl/a 

d) ne moc dobře, spíše se ho stranili 

e) špatně, kvůli neporozumění jej šikanovali 

f) jinak…………………………………………………………………. 

7) Při nástupu žáka do Vaší třídy, věnovali jste se tomu, abyste žáka dětem představili, 

snažili se jej zapojit, dali žákovi cizí národnosti možnost se adaptovat? 

a) ano, věnovali jsme tomu několik dní 

b) ano, ale jen v rámci prvního dne 

c) ne, na to není čas 

d) ne, děti se musí aklimatizovat samy 

8) Museli jste díky příchodu žáka cizí národnosti něco ve třídě změnit (můžete vybrat více 

možností)? 

a) ano, organizaci výuky 

b) ano, náplň výuky 

c) ano, žákovi jsem musel/a věnovat více času než ostatním 

d) ano, narušilo to celou výuku 

e) ano, museli jsme doplnit názorné pomůcky apod. 



f) jiné………………………………………………………………………………. 

g) ne 

9) Byla pro Vás některá z uvedených změn obtěžující? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

10) Podařilo se Vám postupem času opět najet na původní režim? 

a) ano, velmi záhy 

b) ano, po delší době 

c) ne, stále ty problémy a komplikace trvají 

11) Jak se Vám obecně pracuje s žákem jiné národnosti hovořícím jiným jazykem? 

a) dobře, nevadí mi to, přizpůsobím se 

b) dobře, umím jazyk, kterým mluví 

c) je to trochu komplikace 

d) špatně, nerozumím mu, komunikace je špatná 

e) vadí mi to, velmi mě to zdržuje 

12) Absolvoval/a jste před nástupem žáka nějaké specifické školení či kurz práce s žáky 

cizinci? 

a) ano, přímo na kurzu 

b) ano, dostal/a jsem k tomu metodiku k nastudování 

c) ne, řešil/a jsem to samostudiem 

d) ne, jen jsme o tom hovořili s rodiči žáka 

e) ne, nic 

13) Myslíte si, že žák cizí národnosti může být pro třídu a žáky přínosem? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

14) Zapojujete nebo jste zapojoval/a národnost žáka do výuky pro zpestření výuky? 



a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 

15) Zapojujete samotného žáka cizí národnosti do výuky některých předmětů (třeba 

aby představil svou zemi, kulturu, zvyklosti apod.)? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 

16) Využíváte národnost žáka i k rozvoji jazyka a naučení se nového jazyka u celé třídy? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 



Příloha 2: Začlenění žáků s OMJ formou her 

Třídnické hodiny, které v mnoha školách probíhají, jsou důležité pro stmelení třídního 

kolektivu a budování dobrých vztahů ve třídě. 

„Na jedné společné lodi“ 

▪ spolupráce mezi dětmi; 

▪ zažít si situaci, kdy se musí dělit s ostatními o místo; 

▪ poznat situaci, kdy se musí rozhodovat; 

▪ dodržování pravidel; 

▪ zažít společný zážitek a odnést si zkušenost s ním. 

Průběh: 

▪ připravit si prostor ve třídě; 

▪ pomůcky: deka, prostěradlo …; 

▪ rozdělení dětí do skupin; 

▪ nastavení pravidel, která jsou pro hru nutná dodržovat. 

Hra: úkolem dětí (družstev) je postavit se na deku a převrátit ji na druhou stranu, aniž by z deky 

sestoupily. Vzájemně je nutná spolupráce všech dětí, mohou si pomoci nadskakováním, 

podržením druhého apod. Nesmí však z deky spadnout. Komu se to povede, má vyhráno. 

Výhody této hry, které se tím získají jsou: 

▪ sblížení dětí, které spolu musí spolupracovat ve velké blízkosti a spoléhat se na sebe; 

▪ možnost sledování žáků přímo při hře a tím si může učitel vytvořit „svůj 

obrázek“ na zapojení, nebo nezapojení dětí do hry. 

Nevýhody, které z hry mohou plynout: 

▪ některé z dětí se může cítit nekomfortně z důvodu právě oné těsné blízkosti s dalšími 

dětmi; 

▪ nebezpečí úrazu z důvodu možného strkání dětí; 

▪ nespolupráce, stahování se do sebe, odloučení od kolektivu dětí. 

„Hra na pocity“ 

Pravidla: 

▪ vždy mluví jen jeden; 

▪ nasloucháme druhému; 



▪ neposmíváme se tomu, co kdo řekne; 

▪ odpovídáme stručně; 

▪ dodržujeme pravidlo STOP, pokud se rozhodne někdo, že nechce odpovídat. 

Průběh: 

▪ Žáci si sednou do kruhu na zem. Postupně každý z nich řekne jednu větu, je jedno 

jakou, necháme na jeho pocitech; 

▪ Do kruhu žáků se dají na zem různé obrázky, které představují nějaké zvíře. (stejně jako 

je v bajkách, že vlastnosti lidí se promítají do zvířat); 

▪ Každý z žáků si jeden postupně vybere a to ten, který ho charakterizuje. Poté svými 

slovy řekne, co to vlastně znamená, charakteristiku sám sebe, jak se vidí; 

▪ Takto si každý zvolí ten „svůj“; 

▪ Další volbou obrázku vystihuje jeho názor na nějakého zvoleného spolužáka ve třídě. 

Stejně jako sebe popíše i svého kamaráda. 

Výhody: 

▪ touto hrou se dá vystihnout, jak žáci na sebe reagují a vůbec celkový stav kolektivu 

ve třídě, což jistě učiteli pomůže vhled do vztahů žáků mezi sebou; 

▪ žáci získají zpětnou vazbu od spolužáků, jak je oni vidí, co si o nich myslí. 

Nevýhody: 

▪ některý z žáků se může cítit ponížen slovy spolužáka, být terčem posměchu apod. 

V této hře je důležité tzv. „ukočírovány“ hry učitelem, aby nedocházelo k neadekvátním 

situacím, jako je např. zesměšnění spolužáka či nevhodné charakterizování jiného. 

„Hra s obrázky“ 

Žákům se představí obrázky lidí, kteří se smějí, mračí, posmívají druhému, šklebí atd. Žáci 

určují, co asi lidé na obrázcích prožívají, v jakých jsou situacích, prostě vše, co obrázek 

pro ně představuje. Posléze si sami různé situace a pocity lidí, co viděli na obrázku zkusí sami 

zahrát. 

Položíme otázky, které žáci budou zodpovídat: 

▪ Jak se asi cítí lidi na obrázku? 

▪ Na co byste se jich chtěli zeptat? 

▪ Mohli bychom se od lidí na obrázku něco naučit, nebo se poučit? 

▪ Je nějaký obrázek lidí, který na vás působí velmi dobře? 



Zde by se měl učitel zdržet jakéhokoliv shrnutí celé hry, ale nechat diskusi pouze na dětech 

a jejich pocitech. Učitel by měl zůstat pouze pozorovatelem a koordinátorem vhodného 

diskutování mezi žáky a na konci by měl pouze žáky ocenit za aktivitu při hře. 

„Malujeme pro radost“ 

Zde děti dostanou velký plakát papíru na malování a budou společně vytvářet jedno společné 

dílo. Jako příklad uvedu téma: „Jak se slaví svátky v různých zemích?“ Každé z dětí přispěje 

svým dílkem v celé skládačce obrázků, poté nakreslí svůj obrázek. Nakonec o obrázcích 

vypráví a tím se navzájem seznamují s různými zeměmi. 

„Země neznámá“ 

Zde je potřeba mít připravené pomůcky, které jsou nutné: což může být DVD, Powerpoint 

prezentace, nebo video o zemi, kterou chceme s dětmi prozkoumávat. To znamená, jakou 

má země minulost, jaká je její současnost, jak v té zemi lidé žijí, co je tam za kulturní bohatství 

apod. 

V druhé části se čte úryvek z knihy, kde je také charakteristika a složení obyvatelstva 

v té konkrétní zemi. Soustředíme se především na vzdělávání dětí ve školách. 

V poslední třetí části hodiny si děti osvojí znalosti – říkat: dobrý den a dobrou noc. Můžeme 

doplnit též charakteristickou hudbou, která je charakteristická svým stylem k prozkoumávané 

zemi. 

Pro všechny zúčastněné by to měla být forma zábavná a hlavně poučná.1 

Charakteristika různých zemí a pracovní činnost 

Pracovní činnosti zaměřené k charakteristice různých zemí (zde např. Vietnam) 

Ve Vietnamu je typické, že obyvatelé na tržištích nosí kónické klobouky. Klobouk je vyroben 

z bambusu (lisovaná stébla), je to pokrývka hlavy, která chrání před sluncem, deštěm 

a je součástí oblečení lidí ve Vietnamu. Žáci si takový klobouk zkusí vyrobit společně. 

Průběh činnosti: 

▪ použijeme čtvrtku či tvrdý papír; 

▪ vystřihneme kruh a poté si ho tužkou rozdělíme na cca 8–10 proužků, které vybarvíme 

barevnou pastelkou; 

 
1 Metodiky multikulturní výchovy [online] [datum citace 20. 8. 2021]. Dostupné 

z https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika-multikulturni-vychovy_0.pdf 

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika-multikulturni-vychovy_0.pdf


▪ kruh složíme do kónického tvaru a lepidlem spojíme dva konce; 

▪ zespodu okraje připraveného klobouky nalepíme barevný proužek (krepového) papíru, 

nebo stuhy. 

Další možnost výroby jiného klobouku: 

▪ vystřihneme kruh, poté vystřihneme střed kruhu a zbude nám kruh s volným středem 

(okraj); 

▪ vystřihneme z barevného papíru proužky (cca 8-10 proužků); 

▪ na vystřižený kruh (okraj) lepíme vystřižené proužky z barevného papíru. 

Klobouk je hotový. 

 


