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Anotace 
Diplomová práce „Přístupy k dětem ve vícenárodnostních třídách MŠ a ZŠ“ pojednává o 

současném přístupu k dětem v těchto třídách v mateřských a základních školách, a to jak ve 

školách českých, tak školách zahraničních. Práce se nejprve snaží o nalezení jistých 

historických souvislostí s dnešní dobou a o pochopení situace, na kterou nyní na českých i 

zahraničních  školách nahlížíme.  Dále se pokouší zmapovat zapojení multikulturní výchovy 

do vzdělávacích programů a prakticky do výuky na vybraných školách. Věnuje se  především 

srovnání zvolených přístupů na vybraných školách na ůzemí České republiky. Práce se snaží 

nalézt inspiraci pro práci s multikulturní výchovou na českých školách, které se multikulturní 

výchově tolik  nevěnují.  Práce tak zdůrazňuje důležitost multikulturní výchovy na školách a 

výhody a pozitivní dopady zapojení této výchovy do učebního plánu škol.  

Annotation 
Diploma thesis „ Approaches to children in multicultural Nursery and Primary schools. It 

deals with the current approaches to children in Nursery and Primary schools, both in Czech 

schools and foreign schools located in the Czech Republic. First this thesis tries to find some 

historical context and understanding of the situation that Czech and foreign schools are faced 

with. Further attempts to map out the involvement of multicultural education into the 

curricula and teaching practice in the selected schools. Primarily it creates a comparison of  

approaches to multicultural education in selected schools in the Czech Republic. The thesis is 

trying to find inspiration for working with multicultural education in Czech schools, which do 

not pay much attention to multicultural education. Thesis should highlight the importance of 

multicultural education in schools and the benefits and positive impact of integrating this 

education into the curriculum of schools. 
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Úvod 

Téma své diplomové práce „Přístup k dětem ve vícenárodnostních třídách MŠ a ZŠ“ jsem 

zvolila na základě svého zájmu o multikulturní výchovu dětí předškolního a raného školního 

věku, který vyplývá zejména z mé několikaleté praxe v mezinárodních mateřských a 

základních školách, kde jsem se s tímto fenoménem setkávala ve velkém měřítku a začala si 

důležitost této problematiky uvědomovat, ale také z mého osobního zájmu, jelikož mám 

přímou, osobní a každodenní zkušenost s bilingvismem ve své vlastní rodině. 

Cílem práce je analýza přístupu k dětem ve vícenárodnostních třídách v mateřských a 

základních školách na území ČR včetně reálného využívání rozmanitosti, o němž se 

v souvislosti s multikulturní výchovou tak často hovoří.  

Diplomová práce popisuje historický vývoj zapojení multikulturní výchovy do vzdělávání 

dětí českých i dětí cizinců na mateřských a základních školách až do současnosti. Práce 

porovnává zvolené metody, formy výuky a celkový přístup českých a zahraničních učitelů 

k této problematice, srovnává zapojení multikulturní výchovy do oblastí vzdělávání a 

zaznamenává praxi a zkušenosti učitelů i dětí v této oblasti.  

Ve své práci se pokusím nalézt, v čem by se školy mohly navzájem inspirovat. Ze zkušenosti 

škol  s vysokým počtem dětí cizinců ve třídách se pokusím vyvodit určité, osvědčené 

postupy, přístupy a metody práce, které by byly možné aplikovat v běžné české mateřské či 

základní škole. 

 Cizinců v českých třídách mateřských i základních škol stále přibývá, což je pravděpodobně 

zapříčiněno větší svobodou hranic, vstupem do Evropské Unie, vznikem zahraničních firem 

či jejich poboček na území České republiky. V českých třídách se většinou setkáváme 

s nižším počtem cizinců ve třídách, avšak záleží na lokalitě školy. Zaměříme – li se však na 

mezinárodní školy v ČR, konkrétně v Praze, setkáváme se až s 50 rozdílnými národnostmi 

zastoupenými na školách. O co je tedy příprava učitele, jeho zvolený přístup a volba metod 

v tomto případě náročnější a čím se liší od národnostně homogenních tříd? Nejedná se zde 

pouze o zemi, ze které děti pochází, ale hraje zde velkou roli kultura země, zvyky této země, 

víra i její jazyk. Jak vlastně k těmto dětem přistupovat, jak je pochopit, jak je posunovat 

kupředu směrem, který bude ku prospěchu jim i celé společnosti? Jaké jsou zde historické 

vazby a kořeny? Otázek se objevuje mnoho, avšak jak dalece se tyto mezinárodní školy na 



 

multikulturní výchovu zaměřují? Existuje nějaký model, ze kterého by učitelé mohli snad 

vycházet? Vzdělávají se naši či zahraniční učitelé v oblasti multikulturní výchovy? Na 

položené otázky se ve své práci pokusím nalézt odpovědi.  

V teoretické části jsem se zaměřila  na vysvětlení pojmu multikulturní výchova a postavení 

multikulturní výchovy ve vzdělávání učitelů na mateřských a základních školách. 

V teoretické části jsou uvedeny definice MKV, na jejichž základě je vyvozeno pojetí MKV 

ve významu, který je v této práci pod názvem MKV uváděn. Teoretická část sleduje dále 

obecné trendy vývoje MKV v zahraničí od 60. a počátku 70. let minulého století do 

současnosti a vývoj MKV v České republice od 90. let. V další kapitole je uvedena analýza 

platných legislativních norem, které se k této oblasti vztahují.  

Praktická část se věnuje výzkumu na mateřských a základních školách na území České 

republiky. Ve své práci jsem se zaměřila na zmapování přístupů učitelů a ředitelů škol 

k dětem ve vícenárodnostních třídách těchto mateřských a a základních škol.  

Informace jsou čerpány z dostupné literatury, z internetových zdrojů, z výsledků 

realizovaných projektů, ze zkušeností českých a zahraničních škol a z vlastních výzkumů 

provedených v rámci vybraných mateřských a základních škol.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Teoretická východiska 

1. Multikulturní a interkulturní výchova 

K pojmu multikulturní výchova existuje mnoho různých definic a pojetí. Někdy se termíny 

multikulturní resp. interkulturní rozlišují, podle jiných pojetí se pojmy multikulturní chápou 

synonymně k pojmu interkulturní. Další definují multikulturní výchovu například jako jednu 

z úrovní výchovy, kde první úrovní je intra-, druhou multi- a třetí inter-. 

Je zřejmé, že respekt ke kulturním a jazykovým  odlišnostem a jejich přijímání lze nejlépe 

kultivovat v kulturně a jazykově rozmanitém prostředí. Není to však ani nutná, ani postačující 

podmínka interkulturní výchovy.  

Abych zde přehledně rozlišila mezi citacemi definic a svými komentáři, budu citace definic 

uvádět kurzívou. 

Příklady různých pojetí multikulturní a interkulturní výchovy: 

Vývoj pojmu lze doložit i staršími názory a definicemi různých autorů (Banks, 1988, 1994; 

Ornstein and Levine, 1989 aj.), které shrnul ve své knize Multikulturní výchova Jan Průcha 

(Průcha, Multikulturní výchova, 2001, str. 43) a odvodil z nich dvě základní koncepce: 

Koncepce (A):  

Multikulturní výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet 

způsoby svého pozitivního jednání a hodnocení kulturních systémů odlišných od jejich 

vlastní kultury a na tomto základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných 

kultur.  

Taková výchova se může realizovat i prostřednictvím simulací, prostřednictvím rozvoje 

obecného vztahu k odlišnosti – nemusí být podpořena každodenní konfrontací 

s multikulturním prostředím. Takto chápaná MKV má smysl pro příslušníky většiny i menšin. 

 



 

Koncepce (B):  

Multikulturní výchova je konkrétní vzdělávací program, který zabezpečuje žákům 

z etnických, rasových, náboženských a jiných minorit takové učební prostředí a takové 

vzdělávací obsahy, jež jsou přizpůsobeny specifickým jazykovým, psychickým a 

kulturním potřebám těchto žáků.  

Takto chápaná MKV předpokládá existenci multikulturního prostředí, v němž se realizuje. 

Současně je v tomto pojetí MKV problémem a zájmem minorit. 

Český pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s.137) charakterizuje 

multikulturní výchovu takto: 

Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než vlastní. (odpovídá 

koncepci A) Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči 

imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras apod.  

(Vytváří podmínky na straně monokulturní společnosti pro realizaci koncepce B). 

Encyklopedie pedagogického výzkumu (Encyclopedia of Educational Research, Vasquez, 

1982, s.1267) uvádí pojem multikulturní výchovy takto: 

Multikulturní výchova je příprava na sociální, politické a ekonomické reality, které 

žáci prožívají v kulturně odlišných lidských stycích.  

Takto definovaná MKV odpovídá spíše koncepci B. 

V následující definici je „interkulturalita“ prohloubením dosavadního pojmu, kdy 

interkulturalita – „interkulturní“ nahrazuje předchozí „multikulturní“ a jde dál:  

Německý pedagogický slovník (Meyers kleines Lexikon-Pädagogik, 1988, s.212): 

Interkulturní výchova (interkulturelle Erziehung, Syn: multikulterelle Erziehung) se 

zabývá úkoly, které vznikají ze soužití Němců a cizinců. Podporuje toleranci a 

schopnost vzájemného porozumění a odmítá etnocentrické myšlení. Interkulturní 

výchova zdůrazňuje důležitost mateřského jazyka pro psychosociální a kognitivní 



 

rozvoj dětí imigrantů a podporuje dvojjazyčné vzdělávání. Interkulturní výchova může 

být úspěšně realizována jen tehdy, když škola, rodina a společnost spolupracují.  

(Obsahuje jasný antiasimilační trend) 

Moje pojetí vzdělávání pro multikulturní společnost se nejvíce blíží koncepci A, prohloubené 

o výše naznačený antiasimilační trend a východisko skutečných potřeb budoucí společnosti – 

potřeb menšin i většiny.  

Petruciová (2002)1 rozlišuje mezi výchovou intrakulturní, multikulturní a interkulturní takto: 

(1) výchova intrakulturní, která si klade za cíl kultivaci úcty k vlastnímu kulturnímu 

dědictví, přispívá k procesům samoidentifikace, národní (eventuálně etnické) 

soudržnosti, sounáležitosti, 

(2) výchova multikulturní, která ukazuje mnohotvárnost kultur světa, rozmanitost 

hodnotových systémů a modelů, vizí světa, kde náš model je pouze jeden z možných, 

(3) výchova interkulturní, která vede k závěru, že sdílíme společný svět, a proto si 

klademe za cíl mírové soužití založené na vzájemné úctě a toleranci „jinakosti“. 

Podle Equality Assurance in Schools, Runnymede Trust 1993 jsou cíle multikulturního 

vzdělávání především: 

a) v povědomí, znalostech a porozumění:  

Znalosti historie a vývoje kulturních tradic, ke kterým člověk přísluší (včetně tradic 

subkulturních, jako jsou například kulturní normy teenagerovské mládeže), a 

povědomí o způsobech, kterými tyto tradice jednotlivce současně rozvíjejí a svazují. 

Znalosti fyzických, sociálních a psychologických potřeb, které jsou všem lidem na 

světě společné, jako je potrava a přístřeší a povědomí o hodnotách týkajících se 

svobody, sebevědomí a příslušnosti někam a o vnímání smyslu a účelu lidského 

konání. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Petruciová	  shrnula	  pojetí	  a	  hlavní	  úkoly	  multikulturní	  výchovy	  ve	  svém	  příspěvku	  
„"Ohrožuje multikulturalizmus lidskou identitu?"	  na	  světovém	  kongresu	  Společnosti	  pro	  
vědu	  a	  umění	  (Plzeň,	  23-‐30	  června	  2002).	  	  
	  



 

Znalosti o tom, jakými různými způsoby na tyto základní potřeby a morální aspekty 

reagují různé kultury, komunity a společnosti. 

Znalosti rasové problematiky - o původu rasismu, o aspektech evropské rozpínavosti a 

kolonialismu, o migraci do Evropy, o rasových vztazích v naší zemi, o akcích proti 

rasismu, o rozdílech mezi rasismem podle barvy pleti a rasismem kulturním. 

b) schopnostech: 

Schopnost přispívat svým dílem k rozvoji veřejného, kulturního a politického života 

v zemi, ve které žiji a k životu ve svém přímém prostředí a komunitě. 

Schopnost poučovat se z odlišných kulturních zkušeností, prožitků, norem a perspektiv 

a vciťovat se do myšlení lidí, jejichž původ, životní situace a tradice jsou jiné než 

naše. 

Schopnost analyzovat a kritizovat rysy kulturních tradic a vidět předsudky a případy 

intolerance a diskriminace. 

Schopnost zapojovat se do diskusí, argumentovat a vyjednávat. 

c) postojích: 

Chtít zastávat pozitivní aspekty své kultury a tradic a tedy zaujímat v oprávněných 

případech konstruktivně kritická stanoviska. 

Chtít se poučovat z jiných tradic, kultur a identit, než jsou naše vlastní. 

Chtít se stavět proti předsudkům a případům intolerance a diskriminace. 

Ochota podřizovat se rozumným a spravedlivým postupům řešení konfliktů. 

Zde je důležitá rovnováha mezi chápáním vlastní kultury, identifikací sebe sama jako 

součástí této kultury na straně jedné a otevřeností ke kulturám odlišným na straně druhé. 

Osobně se přikláním k pojetí Petruciové, která ve svém pojetí vysvětluje rozdíl mezi 

intrakulturní výchovou, multikulturní výchovou a interkulturní výchovou.   Intrakulturní 

výchova dle Petruciové je založena na kultivaci úcty k vlastnímu kulturnímu dědictví, 

multikulturní výchova  ukazuje mnohotvárnost kultur světa,  a rozmanitost hodnotových 



 

systémů a modelů a vizí světa. V poslední fázi svého pojetí výchovy  Petruciová použila 

termínu interkulturní výchova,  dochází  k závěru, že sdílíme společný svět, a tak si klademe 

za cíl mírové soužití založené na vzájemné úctě a toleranci vzájemné odlišnosti.. 

Termín „interkulturní“ zde chápu jako hlubší a výstižnější, avšak ve své práci budu používat 

termín multikulturní, a to pro jeho častější používání zejména v literatuře včetně literatury 

zahraniční, v médiích obecně i v praxi škol. 

1.1. Historický vývoj multikulturní výchovy 

Potřeba uplatnění multikulturní výchovy v Českém systému vzdělávání vyplývá již ze 

samotné preambule Ústavy České republiky ze dne 16.12.1992: „My, občané České republiky 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem 

dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni 

budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské 

důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří si jsou vědomi 

svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, 

založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny 

evropských a světových demokracií, …“ (Česká národní rada, Ministerstvo vnitra, Holešov, 

1995, Ústava České republiky, str.1) 

Preambule Ústavy ČR zdůrazňuje občanský, (nikoliv národní) princip při vytváření ústavního 

řádu českého státu. Při komplexním výkladu tohoto pojetí souvisí s ustanovením článku 2 

odst. 1 Ústavy, který vyjadřuje základní princip demokratických států, že lid je zdrojem 

veškeré moci. (Pavlíček,V., Praha 1996, Demokracie a ústavnost str.133) 

Na české základní škole se jevila (interkulturní) multikulturní výchova naléhavou až 

s nesnázemi mezietnického soužití ve druhé polovině devadesátých let, zejména ve vztazích 

mezi většinovou společností a menšinou Romů. Opakované projevy xenofobie a 

nesnášenlivosti na různých místech země i silná migrace zdejších Romů do zahraničí 

podnítily přijetí řady legislativních, správních i sociálních opatření ke zlepšení situace ve 

vztazích mezi většinovou populací a romskou menšinou. Ryze odborná záležitost se stala 

silným politickým tématem.  

V realitě současné české základní školy přibývá stále více cizinců a právě multikulturní 

výchova (dále MKV) by měla přispět k pozitivnímu soužití a vzájemnému obohacování se 



 

navzájem.2 Mezinárodní školy na území ČR vykazují v průměru na 50 odlišných národností 

na škole. Tudíž multikulturní výchova je zde opravdu nezbytná. 

Rozsah problémů soužití multikulturní společnosti se stal předmětem pozornosti i dalších 

mezinárodních institucí. V minulosti byl opakovaně předmětem kritiky ve zprávách Evropské 

komise o pokroku České republiky v přípravě na členství v EU, kde pro oblast školství 

vyplývala mnohá doporučení:  

PRAVIDELNÁ ZPRÁVA EVROPSKÉ KOMISE O ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2001: 

Tento neoficiální český překlad částí týkajících se působnosti MŠMT, (Dostupné 

na http://www.msmt.cz, vstup 1. listopadu 2003) uvádí, že implementace Rámcové konvence 

na ochranu národnostních menšin pokračuje. Rada Evropy se k ní vyjádřila v dubnu 2001. 

Stanovisko Rady Evropy vítá úsilí, které Česká republika v tomto směru vynaložila, a 

doporučuje dále podporovat účinnější implementaci. 

PRAVIDELNÁ ZPRÁVA EVROPSKÉ KOMISE O ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2002: 

Tento neoficiální český překlad částí týkajících se působnosti MŠMT, (Dostupné 

na http://www.msmt.cz, vstup 1. listopadu 2003) uvádí, že první zpráva o situaci 

národnostních menšin v roce 2001, která byla předložena v souladu se Zákonem o právech 

národnostních menšin a kterou vláda přijala v červnu 2002, identifikovala řadu trvalých 

problémů zejména v oblasti používání mateřského jazyka příslušníky menšin. Rada rovněž 

uděluje menšinám granty ze státního rozpočtu. V roce 2001 bylo na podporu publikací 

vydávaných a určených menšinám přiděleno 30 mil. Kč., 10 mil. Kč bylo věnováno na 

kulturní aktivity a 15 mil. Kč na vzdělávací aktivity. 

Tím se i u nás dostala multikulturní výchova mezi priority ve vzdělávací politice. To přineslo 

možnosti realizovat konkrétní opatření např. s využitím prostředků a technické pomoci 

rozvojových programů. Od roku 2001 dává nabídka rozvojových programů více příležitostí 

realizovat multikulturní výchovu přímo na základních školách, to však s předpokladem 

efektivního dalšího vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků.  

Vstup ČR do EU výrazně ovlivnil multikulturní výchovu V ČR. Smlouva o přistoupení byla 

podepsána 16. dubna 2003 v Aténách za účasti prezidenta Václava Klause a premiéra 
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Vladimíra Špidly. O rok později vstoupila smlouva v platnost, a to dne 1. května 2004. Vstup 

ČR do EU znamenal otevření dalších možností pro obyvatele České republiky pracovat 

v zahraničí, ale také pro cizince možnost bezproblémového legálního života na území ČR. 

Otevření hranic po vstupu nepřineslo zvýšenou kriminalitu, spíše větší nárok na toleranci a 

pochopení zastoupených kultur v zemi. Česká republika se stala 22. prosince 2007 také 

součástí Schengenského prostoru, který odstraňuje kontroly na hranicích s ostatními zeměmi 

EU.  

Na mezinárodních (britských školách) má multikulturní výchova již silné kořeny, které 

pochází již ze 70 let, kdy se Velká Británie potýkala s velkým množstvím imigrantů v zemi a 

tudíž také na školách. Právě v roce 1970 britská vláda začala věnovat pozornost vzdělávání 

přistěhovalců a formulovat tak multikulturní vzdělávací politiku.Situace na školách nutila 

učitele se vzdělávat v oblasti multikulturní výchovy, aby tak byli schopni dát každému žákovi 

ve své třídě stejné šance na co možná nejvyšší vzdělání a uplatnění se v pozdějším životě. Jde 

především učení se respektovat své kulturní rozmanitosti. V roce 1980 britská vláda 

prohlásila, že je Británie multikulturní společností a rozhodla se tak podporovat školy 

v oblasti praxe multikulturní výchovy. Cílem bylo dosažení stejných práv a možnosti 

vzdělání pro děti s odlišným původem. Klade se zde důraz na to, aby každý učitel respektoval 

odlišnosti žáků v kultuře, víře, zvycích, atd. a aby se vždy pokusil o to, aby jeho žáci dosáhli 

těch nejvyšších možných studijních výsledků. Nesmí se jednat o diskriminaci žáků z důvodu 

jejich odlišnosti.  

1.2. Obecné trendy vývoje multikulturní výchovy v zahraničí 

Do 60. let tohoto století bylo podstatnou a hlavní rolí školy vyučovat, vybavit děti 

vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro život v dospělosti, seznámit se s kulturními 

vzorci a hodnotami národní společnosti a jejími občanskými principy ve smyslu jejich 

následování a nezpochybňování.  

V 70. letech byla pod vlivem měnícího se zájmu trhu práce a nových technologií zdůrazněna 

kromě společenské také individuální hodnota vzdělávání a potřeba zdokonalujících a 

individualizovaných přístupů k učení žáků. Posun nastal v pojetí rovnosti příležitostí. 

Rovnost, spravedlivost začala být interpretována jako záruka svobodného výběru 

odpovídajícího předpokladům, nikoliv jako záruka úspěchu. Žádat však po škole, aby byla 

multifunkční, tj. vzdělávala, kultivovala, organizovala život žáků a rozvoj jejich osobnosti, 



 

byla strážcem hodnot a měla zodpovědnost za adekvátní přípravu na trh práce, se ukázalo 

iluzorním. Začala nabývat na síle myšlenka celoživotního vzdělávání, v němž je škola 

chápána jako jedna z etap, otevírající cestu k dalšímu vzdělávání v průběhu celé životní dráhy 

a poskytující nikoliv již uzavřené „školní“ vzdělávání v podobě hotové sumy poznatků, ale 

zejména dovednosti dále se rozvíjet, učit se a poznávat.  

Ve vývoji MKV v zahraničí sledujeme tři základní trendy. Jejich vývoj lze vypozorovat od 

počátku 70. let, kdy k nám do Evropy doléhaly vlivy boje za občanská práva v USA (od 60. 

let, kdy Afroameričané začali bojovat za svá rovná práva - jako reakci na rasismus).3  

První období je charakterizováno důrazem na rozdíly - že nejsme všichni lidé stejní, ale 

rozdílní. Bylo jasné, že každý kout země je obýván jinými skupinami lidí, jiného zevnějšku a 

spíše než zdůraznění toho, co máme společné, se zdůrazňovaly rozdíly. Mnozí rozdílnost 

využili v podpoře teorií o rozdílech i v IQ, což ukázalo, že tento přístup není nejideálnější. 

Tam, kde žila majorita a měla své normy za „normální“, vše jiné pokládala za „nenormální“ 

až patologické. Ukázalo se, že vysvětlení by mělo být jiné - není normální a nenormální, ale 

je neznámé a odlišující se od mé „normy“.  

Druhé období přichází počátkem 80. let. Rozdíly ve světě jsou, je nutné s nimi pracovat - 

odlišnosti nás obohacují, je tedy nutné je respektovat. Málokdo dovedl respektovat či alespoň 

tolerovat odlišnost. Toto období u nás začíná na počátku transformace naší společnosti, tj. 

počátkem 90. let. v demokratických státech již však zdůrazňují další krok - zapojení.  

Třetí období navazuje na druhé. Nejen vzájemný respekt, ale společná práce. Nejen 

respektování odlišnosti, ale vzájemné poznávání. Důležité je, že jsme v mnohém stejní, 

rozdílní jsme díky adaptační schopnosti člověka přizpůsobit se místu, kde žije. Rozdíly jsou 

ve znacích (to postihuje antropologie), nikoliv v potřebách, pocitech, úvahách, životním 

cyklu. Důležité je druhého poznat, pochopit. To lze jen společnou prací, společným 

vzájemným poznáváním.  

Tomáš Hirt4 píše, že vzájemné poznávání našich rozdílných kultur, jejich prolínání a 

pochopení je smyslem interkulturní výchovy a vzdělávání, kdy interkulturní vzdělávání je 
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vnímáno jako jeden z nástrojů k vytváření multikulturní společnosti, čili jako cesta k rozvoji 

pluralitní občanské společnosti založené na principu soběrovnosti a rovnoprávnosti jedinců i 

skupin. Vychází z přesvědčení, že mnohé z negativních stereotypů, na kterých je založeno 

předsudečné jednání vůči minoritním skupinám, jsou dětem a mladým lidem vtištěny v rámci 

vzdělávacího procesu, který je v národních státech orientován takřka výhradně na předávání 

majoritní (národní) kultury a jejích hodnot. Obecným cílem multikulturního vzdělávání je 

proto zprostředkovat dětem a žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i 

porozumění odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, 

vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti a otevírat 

před nimi cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa.  

 

Na závěr bych ráda shrnula vývoj multikulturní výchovy v jednotvých časových období 

v zahraničí. 

V 60. a 70.létech již existují rozdíly mezi lidmi a je normální, že jsme každý jiný.Tento 

přístup nevedl k toleranci a respektu, naopak upozornil na odlišnosti.Ti, kteří tvořili většinové 

normy, pokládali za nenormální ty, kteří se do norem nevešli. 

Počátkem 80. let pozorujeme, že je třeba respektovat odlišnosti, které nás obohacují. Tvoříme 

dohromady jeden svět.Nerodíme se s genem respektu, a proto ne každý zvládl tento 

přístup.Generalizovaná negativní zkušenost s odlišností a nedostatečné nebo jen negativní 

informace o těch, kteří se odlišují, neumožnily rovné zacházení se všemi. 

Počátkem 90. let zaznamenáváme inkluzi neboli zapojení formou spolupráce, kdy 

nepřistupujeme ke každému stejně, ale na základě jeho individuálních potřeb vycházejících 

z jeho prostředí, předchozí vzdělávací historie a nejbližších vzdělávacích cílů při 

respektování tělesných i duševních specifik.Máme mnoho společného (tělo, mozek, 

myšlenky, pocity, atd.), lišíme se jen některými antropologickými znaky a kulturou (tradice, 

normy).Odlišnost není chápána jako potencionální zdroj konfliktu, ale příležitost k vlastnímu 

a vzájemnému obohacení.Všichni přispíváme do „pokladnice“ a duševního bohatství 
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lidstva.Spolupracujeme na základě rovných příležitostí.Snažíme se pochopit odlišnost, 

přijmout ji, inspirovat se jí a poučit se od ní i o sobě samém (samé). 

Příklad: 

Pro ilustraci a inspiraci uvádím konkrétní přístup k multikulturní výchově ze zahraničí. 

Příklad pochází z 90 let z Velké Británie.  

Strategie řešení rasistických incidentů ve škole ve městě Manchester 5 

Strategie při řešení rasistických incidentů 

Upozorněte na každý přímý projev rasismu a jasně upozorněte na to, že rasistické chování je 

nepřijatelné. 

Okamžitě odstraňujte rasistické publikace, grafitti, odznaky. 

Berte upozornění na rasistické incidenty vážně a dejte jasně na srozuměnou, že taková 

situace se bude dále řešit. Bude třeba stanovit patřičné termíny pro další vyšetřování. 

Vyjádřete podporu všem obětem. Je třeba říci, jak byly poškozeny a nabídnout jim útěchu. 

Je nutné vyšetřit incident a získávat přitom informace od jeho účastníků a od všech svědků. 

Vysvětlit těm, kdo se ho zúčastnili a všem přihlížejícím, co je nepřijatelného na odsuzovaném 

chování a uvědomit strany o tom, jaké kroky se podniknou pro vyřešení incidentu. 

Po konzultaci s účastníky a v souladu se schválenými postupy a koncepcemi je třeba 

rozhodnout o dalších krocích. Oznámit to zúčastněným stranám a důsledně přijmout nezbytná 

opatření. Informovat všechny, jichž se to týká, aby přijali patřičná opatření: 

Prostřednictvím disciplinárních nebo manažerských opatření nebo opatření v oblasti chování 

dát těm, kdo incident způsobili, na srozuměnou, proč je jejich chování nepřijatelné, co mohou 

udělat, aby to napravili a jak nás mohou ujistit, že už se žádné rasistické chování z jejich 

strany nebude opakovat. 
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Postupovat podle stanovených postupů při zaznamenání incidentu a oznámit ho osobě, která 

je ve škole odpovědná za koordinaci celkové strategie řešení takových incidentů. Zajistit také 

informování rady školy. 

Tam, kde je to vhodné nebo možné, kontaktovat rodiče a vychovatele a vysvětlit jim, jaká 

opatření byla přijata a to ve vztahu ke školním zásadám v oblasti chování a rasové 

rovnoprávnosti. 

Zajistit, aby celá komunita školy měla příslušné informace o možnostech odvolání a o 

vyřizování stížností. 

Provádět evidenci rasistických i ostatních incidentů jako zpětnou vazbu pro školskou správu. 

Tím se má zajistit, aby informace ze škol sloužily jako podpůrný mechanismus pro širší 

strategie potírání rasismu v rámci místních komunit. 

Doporučované aktivity pro zabránění rasistickým incidentům 

Jasné koncepce a informovanost o nepřijatelnosti rasistického chování a o tom, jak se bude 

postupovat při řešení rasistických incidentů. 

Rychlá a důsledná reakce při řešení rasistických incidentů. 

Žádné tolerování jakýchkoli nadávek včetně rasistických přezdívek. 

Aktivní přístup k vyučování multietnické skupiny žáků a přijímání kulturní rozmanitosti. 

Zapojení rodičů a vychovatelů do vypracování a aktualizace strategie rasové rovnoprávnosti. 

Spolupráce s ostatními institucemi a uskupeními ve společnosti při vytváření celkového 

přístupu k řešení rasismu. 

Jelikož se na této škole v Manchestru rasismus stal velkým problémem, vedení školy se tak 

rozhodlo vypracovat určitý manuál, jak v těchto situacích postupovat. Příklad ze zahraničí 

jsem se rozhodla uvést, jelikož si myslím, že tento manuál může být důležitý i v našich 

českých školách v budoucnu,  kdy odhaduji, že cizinců v běžných českých základních 

školách bude i nadále přibývat.  



 

1.3. Vývoj multikulturní výchovy v České republice od 90. let 

Vývoj MKV v České republice byl součástí změn, které vycházely z reálné situace dnešního 

světa, kdy se hybnou silou stala ekonomika a trh práce. Změny v České republice, které 

můžeme pozorovat v 90. letech, byly důsledkem vývoje situace v naší republice po roce 

1989.6 Prostředkem realizace změn a důležitým předpokladem vzdělávací role základní školy 

v novém kontextu byla vnitřní proměna školy, zaměřená především na změny obsahu učiva. 

Novela zákona č.171/1990 umožnila vznik soukromých a církevních škol s prostorem pro 

tvorbu vlastních vzdělávacích programů. 

Od školního roku 1991/1992 začaly platit upravené učební osnovy, které vytvořily určitý 

prostor pro tvořivost učitele a nové metody a formy práce. 

V roce 1993 byl v rámci grantového úkolu MŠMT K pojetí školy 1. stupně (Spilková, 1993) 

realizován obsáhlý projekt Vzdělávací standardy z pohledu učitele 1.stupně, do něhož se 

zapojilo několik set učitelů 1. stupně základní školy z celé republiky. Produktem měl být 

návrh standardů, eventuálně rámcových osnov pro pět ročníků 1. stupně základní školy. 

Postupně vznikly čtyři ucelené návrhy, z nichž tři jsou publikovány. (Spilková, 1994). 

Analogický projekt se týkal koncipování obsahu vzdělávání na 2. stupni základní školy 

(Hausenblas, 1994).  

Zdola vzniká reformní hnutí vnitřní proměny školy, která začíná být v inovativních školách 

chápána nejen v proměně cílů a obsahu, ale také nebo především ve změně podstaty 

vyučovacího procesu. Za všeobecnou lze pokládat změnu přístupu k dítěti, větší respekt 

k jeho individualitě, potřebám a zájmům. S tím úzce souvisí proměna celkového 

vzdělávacího klimatu ve třídě, škole. Lze pozorovat také úsilí o hledání a obnovení narušené 

důvěry mezi školou a rodinou. Výrazná a velmi důležitá je tendence k integraci učiva 

různých vyučovacích předmětů. V oblasti vyučovacích metod jsou akcentovány metody 

vlastní činnosti, zkušenosti, prožitků. Poměrně velký důraz je kladen na komunikační aktivitu 

žáků, na kultivaci komunikativních dovedností v mluveném i psaném projevu. Učebnice 

přestávají být jediným zdrojem informací. (V. Spilková, Jakou školu potřebujeme? Agentura 

STROM, 1997.)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Příloha	   č.	   1:	   Změna	   je	   důsledkem	   vývoje,	   čerpáno	   z	  prezentačního	   materiálu	   -‐	   Rámcový	   vzdělávací	  
program	   pro	   základní	   vzdělávání	   a	   první	   poznatky	   z	  ověřování	   školních	   vzdělávacích	   programů	   na	  
pilotních	  školách,	  PaedDr.Jan	  Tupý,	  VÚP	  Praha.	  	  



 

V roce 1995 byl schválen Standard základního vzdělávání, určený pro tvorbu kritérií 

kontrolní a hodnotící činnosti České školní inspekce, pro sebehodnocení základních škol a 

pro stanovení požadavků pro přijímací řízení na střední školy. V roce 1997 byl doplněn o 

některá témata související se zapojením ČR do mezinárodních struktur.  

1.3.1. Legislativní podmínky pro uplatnění multikulturní výchovy 

v současné české škole 

Základní dokumenty upravující vzdělávání cizinců  

Obecně platné právní normy, z kterých vzdělávání žáků – cizinců vychází: 

Ústava ČR (č.1/1993 Sb.),  

zejména čl. 10, v němž se uvádí, že ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách mají přednost před zákonem. Tyto v dalším textu uvedené 

mezinárodní smlouvy zakotvují právo dítěte na vzdělání.  

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)  

Vzdělávání menšin v ČR v mateřském jazyce zaručuje Listina základních práv a svobod (č. 

25, odst. 2, písm. a) a zákony týkající se školství. V souladu se školskými zákony a 

příslušnou vyhláškou ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je proveden zápis žáka do 

povinné školní docházky na žádost rodičů i do polské či slovenské menšinové školy. 

Vydávání vysvědčení se řídí oznámením č.j. 24 021/98-20, Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy o povinné dokumentaci škol a školských zařízení. Žákům menšinových škol jsou 

vydávána dvojjazyčná vysvědčení. 

V praxi je právo na vzdělávání v mateřském jazyce naplňováno ve stávajícím systému 

školství třemi způsoby: 

• školy s vyučovacím jazykem menšiny 

• české školy s vyučováním jazyka menšiny jako nepovinného předmětu 

• dislokované třídy s vyučovacím jazykem menšiny 



 

Prováděné statistické přehledy skladby žáků v České republice z hlediska národnostní 

příslušnosti lze chápat pouze jako orientační ukazatele. Vychází totiž ze svobodného 

rozhodnutí rodičů žáků uvést národnost při zápisu dítěte do školy, což není povinné (při 

zápisu dítěte do školy může rodič požádat o jeho zařazení do menšinové školy, přičemž 

národnost žáka se neeviduje).  

Do českého vzdělávacího systému patří také školy s polským vyučovacím jazykem, přičemž 

Romové, Ukrajinci, Slováci, Vietnamci a Rusové jsou dnes početnější a v některých 

oblastech a částech Prahy žijí i v silnějších koncentracích než polská menšina. Polské školy 

na našem území existují od počátku Československa, kdy tvořili Poláci v nových hraničních 

oblastech většinovou populaci. 

U mladší generace německé menšiny pozorujeme vysoký stupeň asimilace (jazykové, 

kulturní); k německé národnosti se hlásí nejstarší ročníky. Mladší rodiče neuvádějí pro své 

děti německou národnost.  

Romům byla po dlouhá léta národnost upírána, a proto přivykli hlásit se k národnosti české, 

slovenské, případně maďarské. Mnozí také dotaz na národnost považují za dotaz, jaká 

národnost jim byla zapsána do evidence v minulosti. V neposlední řadě se vzhledem ke 

zkušenostem s registrací a následnou diskriminací Romů i v poválečném období Romové 

obávají, že by přiznáním národnosti mohli být přinejmenším znevýhodněni. A konečně díky 

tolik rozšířené stereotypizaci, k níž přispívá populismus některých politiků, se sami Romové 

nezřídka sami podceňují a uvedení romské národnosti považují za přiznání nižšího statusu.  

Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)  

Právo dítěte na vlastní kulturu a multikulturní výchovu vychází z konceptu práv dítěte 

stanovených v Úmluvě o právech dítěte. Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným 

shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. Česká a Slovenská federativní 

republika Úmluvu podepsala v New Yorku dne 30.září 1990. Úmluva vstoupila v platnost 

prvním dnem 2. září 1991. Pro Českou a Slovenskou federativní republiku vstoupila v 

platnost druhým dnem, dne 6.února 1991. Úmluva zakotvuje práva každému dítěti, 

nacházejícímu se pod jurisdikcí příslušného státu, bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy 

pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, 

etnického, nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a 

jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Pro účely této Úmluvy se 



 

dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let … Podle čl. 28 Úmluvy státy, které jsou 

smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného 

uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména zavádějí pro všechny 

děti bezplatné a povinné základní vzdělání. 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.  

Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a 

na svobodu myšlení a vyznání.  

Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.  

Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho 

týkají.  

Článek 2 Úmluvy hovoří o závazku států respektovat a zabezpečit práva každému dítěti bez 

jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, atd. Článek 2 také hovoří o 

povinnosti států učinit opatření k tomu, aby dítě nebylo jakkoli diskriminováno. 

Článek 4 Úmluvy uděluje povinnost státům učinit všechna potřebná zákonodárná, správní a 

jiná opatření k provádění uznaných práv.  

Článek 6 popisuje právo každého dítěte na život, na zachování života a rozvoj dítěte bez 

rozdílu.  

Článek 7 mluví o právu dítěte na narození, na své jméno, státní příslušnost, svou kulturu, 

právo znát své rodiče a právo na jejich péči.  

Článek 8 hovoří o povinnosti respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně 

státní příslušnosti, jména a rodinných svazků.  

(Dostupné na http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf).  



 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 120/1976 Sb.) a Dodatkový 

protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod stanovuje, že nikomu 

nesmí být odepřeno právo na vzdělání. 

Příklady mezinárodních paktů, které se rovněž vztahují ke vzdělávání cizinců v ČR:  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.), 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1976 Sb.), Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), Směrnice Rady (Evropy) ze dne 

25. 7. 1977 týkající se vzdělávání dětí migrujících pracovníků. Ve Směrnici se mj. uvádí, že 

dětem migrujících pracovníků by měla být dána možnost odpovídající výuky jazyka 

hostitelského státu, aby je bylo možno integrovat do vzdělávacího prostředí a školského, a 

dále systému hostitelského státu by měla být podniknuta opatření na podporu výuky 

mateřského jazyka a kultury země původu výše zmíněných dětí, aby bylo usnadněno 

opětovné začlenění do společnosti členské země původu. 

Pobyt cizinců na našem území od 1. 1. 2000 upravují zákony 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon 325/1999 Sb., o azylu a o 

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o azylu). Na základě této právní úpravy reagovalo MŠMT ČR úpravou do té doby 

platného pokynu pro vzdělávání cizinců č. 18062/96-21. Do dalšího textu uvedeného 

inovovaného pokynu byly ve zvýšené míře promítnuty výše uvedené obecně platné právní 

dokumenty, jejichž síla nabyla vstupem do Evropské Unie na aktuálnosti. Dále byly do 

inovovaného pokynu již promítnuty poznatky z praktického využívání předchozího pokynu - 

zkušenosti se vzděláváním cizinců v našich školách. 

Ráda bych na závěr shrnula, že příslušné legislativní dokumenty nám určují, že všechny 

děti mají právo na vzdělaní, a to i děti cizinců. Stát však není povinen učit děti v jejich 

rodném jazyce, ale může je podpořit v cíleném a intenzivním učení se jazyka 

hostitelského státu.  

 



 

Školská legislativa 

Školský zákon (561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - § 20 

Rámcové vzdělávací programy – průřezové téma Multikulturní výchovy 

 

Individuální kurikulum multikulturní výchovy (IKMV) pro první stupeň 

základní školy a školní vzdělávací program  

(Zdroj: Ivan Binar, Petra Lukšíková, Lenka Nahodilová, Václav Peřich, Projekt Phare CZ 00 

02 03, Projekt číslo EuropeAld/112287/DF/SV/CZ, MŠMT ČR, Manuál pro učitele 

základních škol, Praha, květen 2003 str. 36.) 

„Školní vzdělávací plán musí být připraven jako celek pro všechny etapy příslušné fáze 

vzdělávacího procesu, pro všechny předmětové oblasti a pro všechna průřezová témata. Proto 

je nutno postupovat tak, že nejprve vedení školy zajistí vypracování specifikace podmínek, 

v nichž škola jako celek působí, a na základě této specifikace vydá pokyny pro další postup 

prací. Specifikace by měla zohlednit všechny podmínky uvedené v RVP, z hlediska 

multikulturní výchovy je nezbytné věnovat pozornost zejména podmínkám demografickým 

(skladba žáků), sociálním (počty a rozložení žáků se specifickými potřebami) a kulturně-

historickým (poloha místa, vzdálenost od hranic, charakter místních nalezišť a památek 

apod.) 

Dále vedení školy určí garanci za jednotlivé vzdělávací okruhy a průřezová témata a všichni 

zpracovatelé podkladů pro školní vzdělávací plán (zejména předmětové komise a metodické 

rady) obdrží modelové kurikulum multikulturní výchovy a ve své působnosti projednají 

návrh postupu, do jakého rozsahu a hloubky a jakými prostředky mají být prvky multikulturní 

výchovy uplatněny v učivu daného předmětu v místních podmínkách školy. 

Zástupci těchto předmětově orientovaných týmů poté ve spolupráci s vedením školy a 

garanty za koordinaci multikulturní výchovy vyhodnotí soulad a návaznost těchto dílčích 

prvků multikulturní výchovy ve vzájemné vazbě a poté ve vazbě na celkové cíle 

multikulturní výchovy. 



 

Je-li dosaženo úplnosti a vyváženosti shromážděného materiálu, jsou od obecných cílů 

multikulturní výchovy odvozeny specifické cíle multikulturní výchovy v dané škole se 

zohledněním místních podmínek. Konečně je zpracován přehled o tom, jak jsou prvky 

multikulturní výchovy uplatňovány v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu a 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech na dané škole. Konečná podoba individuálního 

kurikula multikulturní výchovy by měla být včleněna do Školního vzdělávacího programu“. 

Východiska pro kurikulum multikulturní výchovy na 1. stupni základní 

školy 

(Zpracované ze zdroje: Ivan Binar, Petra Lukšíková, Lenka Nahodilová, Václav Peřich, 

Projekt Phare CZ 00 02 03, Projekt číslo EuropeAld/112287/DF/SV/CZ, MŠMT ČR, Manuál 

pro učitele základních škol, Praha, květen 2003 str. 20.) 

Vhodné klima třídy – umění (většinového) učitele překonávat stereotypní představy, 

očekávání a normy. 

Pokud je ve třídě otevřená atmosféra, v níž může každý bez problémů hovořit o sobě a svých 

pocitech, dochází k odstranění překážek mezi učitelem a dětmi s „odlišným“ původem či 

kulturou. Každý tak může lépe ocenit individuální přednosti ostatních. Mají-li však učitelé 

skutečně zvládnout umění naslouchat, musí učinit první vstřícný krok sami – musí se 

oprostit od svých léty vypěstovaných představ, očekávání a norem. Tento krok vyžaduje 

soustředěné úsilí zejména v případě, že je učitel příslušníkem většinové společnosti (většina 

učitelů). 

Ti, kterým se to podaří, budou však odměněni - umožní jim to pečlivěji volit slova i způsoby 

chování, navíc již nebudou cítit potřebu řadit ostatní do stereotypních kategorií na základě 

podružných či irelevantních důvodů. 

Pokud učitelé své stereotypní představy neopustí, čeká je nejedno nebezpečí., kdy mohou 

reagovat na nevinnou dětskou otázku naprosto neadekvátním způsobem. 

Zásada kulturně otevřeného podání jednotlivých témat 

Tuto zásadu je potřebné uplatňovat zejména na 1.stupni základního vzdělávání ve všech 

příslušných vzdělávacích oblastech. Učiva by mělo být pouze tolik, kolik je potřebné 



 

z hlediska rozvíjení kompetencí i tematického záběru. V tradičním pojetí se provedl výklad 

učiva (např. o hodnotách domova a lidských vztazích) a pak se poskytovaly v lepším případě 

informace o dalších kulturních vzorcích domova. Je potřebné představit si téma v těch 

nejpřirozenějších vztazích a ukázat, že tyto vtahy za různých podmínek a okolností mohou 

nabývat více různých podob - dokonce nejen u cizích kultur a národů, ale i ve vlastní zemi, 

obci i čtvrti (pokud je k tomu názorné prostředí). 

Vytváření vhodného prostředí pro zvládání odlišností 

Multikulturní výchova takřka totožná s jinými průřezovými tématy jako osobnostní a sociální 

výchova, výchova k občanství, k pomoci slabším, k myšlení v různých souvislostech apod. 

Prostředí dětských kolektivů není někdy pro její vrstevníky prostředím snadným. 

U jedince s odlišnými vlastnostmi může živelnost, náladovost a proměnlivost ovzduší tohoto 

prostředí vyvolat mnoho svízelných situací, které mohou nabývat až traumatických podob. 

Toto prostředí však může být i mimořádně tvárné a za příznivého vývoje situací (které lze 

výchovně usměrňovat) děti zvládnou rozmanité odlišnosti s obdivuhodnou přizpůsobivostí a 

vynalézavostí.  

Kultura, kterou si děti osvojují v průběhu vyrůstání, je ve skutečnosti založena hlavně na 

způsobu, jakým lze přijímat informace o prostředí, v němž se děti pohybují.“ Stereotypní 

představy a nedostatek informací způsobuje, že učitelé často nemají ponětí o skutečných 

vlastnostech a skrytých přednostech svých žáků, o jejich znalostech a zkušenostech. 

(Děti přicházející do školy ze zkušenostmi z organizací fungujících jako škola mají šanci se 

ve školním prostředí spíše prosadit než děti, které tyto zkušenosti nemají 

Zážitek vyřešení situace  

Každý žák by měl zakusit prožitek své odlišnosti a jedinečnosti v silnějších i slabších 

stránkách, měl by být veden, jak využít svých předností ve prospěch těch druhých na straně 

jedné, avšak obdobně by měl uznat své slabší stránky a přijmout pomoc pro jejich 

vyvažování od těch ostatních. Zážitek vyřešení situace, který posiluje kompetenci, směřuje 

k naplnění cíle, konkrétní okolnosti tohoto zážitku jsou“učivem“. 

 



 

Zapojení tvořivosti a zkušenosti dětí  

Postup práce ve třídě: 

Vyvolat ovzduší zvědavosti a zájmu 

Citlivé usměrňování rozpravy 

Doplnit chybějící prvky tématické skládačky 

Celou problematiku shrnout 

Úlohou učitele je v první fázi této zásady vyvolat ovzduší zvědavosti a zájmu, v další fázi jde 

o citlivé usměrňování rozpravy a konečně je potřebné doplnit chybějící prvky tématické 

skládačky a celou problematiku shrnout. 

Děti si pamatují odpovědi na ty otázky, u nichž sami pociťují potřebu odpovědi. Ke svým 

(nevysloveným, nebo špatně vyjádřeným) otázkám často přiřazují odpovědi, které mohou být 

překvapivě tvořivé a tím se mohou stát zcela zavádějící. Např. Proč některé rodiny žijí 

společně a jiné odděleně? Proč někteří spolužáci slaví Vánoce až po Novém roce? 

Dětská zkušenost a rozmanitost světa je mnohdy bohatší, než si dovedeme představit. 

Když tato situace nastane, je užitečné začít tím, co děti vědí, v čem se jejich zkušenost a 

názory liší, co jim bylo zprostředkováno rodinným zázemím, známými, zkušenostmi 

z prázdnin apod. Rozmanitost ve skladbě třídy, která v mnohých ohledech může práci 

pedagoga znesnadňovat, je v takových příkladech ku prospěchu. Odlišná zkušenost se 

slavením svátků, se střídáním různých období, s vyprávěním legendárních příběhů nebo 

s jiným typem dětských her a sportů, to vše pomáhá nejen pro rozvinutí tématu, ale i pro 

názornost toho, že některé věci jsou proměnlivé a otevřené pro více přístupů. 

Uplatnění prvků multikulturní výchovy nesmí zvyšovat nároky na objem učiva. 

V první fázi školní docházky dítě potřebuje zejména vytvořit předpoklady pro plynulý rozvoj 

klíčových kompetencí, k rozvíjení vlastních schopností učit se, řešit problémy, komunikovat 

a soustavněji pracovat ve skupině se zapojením všech jejích členů. Výběr učiva, které má být 

prostředkujícím obsahem na cestě získávání uvedených kompetencí, je přitom určován všemi 

obecnými vzdělávacími cíli a tematicky je rozčleněn do jednotlivých vzdělávacích oblastí. 



 

Multikulturní vzdělávání je realizací přesvědčení, že všichni pedagogové musí respektovat 

kulturní dědictví svých žáků a všichni žáci mají právo své kulturní dědictví znát a osvojit si 

sebeúctu a hrdost. 

Modelové kurikulum nemá s uvedenými východisky přinášet do výuky látku novou a navíc, 

ale jeho úloha je jiná. Má poskytnout orientační body k chápání rozmanitosti světa a dětské 

kultury, k aktivnímu přístupu při zvládání jeho nepřehlednosti a složitostí a k zaujímání 

primárně vstřícného přístupu vůči neagresivním partnerům a kulturám odlišného původu. 

Tato perspektiva nesmí zatlačovat vlastní místní, kulturní a národní identitu do pozadí a 

naopak. Každý z nás má být zasazen do svých konkrétních souvztažností a měl by své 

zasazení prožívat jako zvládnutou zkušenost a jako pochopení, že takových to jiných 

nasazení může být mnoho a že setkání s nimi mohou být prospěšná a obohacující, pokud 

nejsou agresivní a dokážeme je vnímat vstřícně a s úctou. 

Některé české školy se snaží multikulturní výchovu ve svých programech již uplatňovat. 

Vhodný prostor nacházejí především v rámci projektového vyučování, nového způsobu – jak 

učit. Školy tak realizují projekty celoškolní, projekty pro 1. a 2. stupeň ZŠ, projekty 

předmětové, mezipředmětové, ročníkové, ale také projekty v rámci mimoškolní činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.2. Vzdělávání žáků – cizinců 

Vzdělávání žáků jiné národnosti pobývajících na našem území se řídí především §20 

školského zákona. Ten zajišťuje rovný přístup studentům plnícím povinnou školní docházku 

v základních školách. Původní školský zákon z roku 2005 možnost nelegálních migrantů na 

základní vzdělávání vylučoval, čímž byl v rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte 

(článek 28), která zaručuje právo každého dítěte na základní vzdělání. Za tuto nesrovnalost 

byl školský zákon kritizován především neziskovými organizacemi zabývajícími se cizinci a 

dodržováním lidských práv. Od novelizace z roku 2008 , zákon č. 343/2007 Sb.mají přístup 

k základnímu vzdělávání všechny děti-cizinci, to znamená i ty, které na našem území 

pobývají nelegálně. K bezplatnému předškolnímu vzdělávání je nutno předožit oprávněnost 

pobytu. Děti pocházející ze států EU mají stejná práva jako občané ČR. Tyto děti mohou také 

navštěvovat hodiny, ve kterých se naučí základy jazyka, avšak  v maximálním rozsahu 70 

hodin. Tyto školy vybírá krajský úřad a ředitel školy je povinen o nich informovat rodiče. 

V Praze je to např. První jazyková škola v Praze 4, Horáčkova. Děti by měly mít možnost 

výuky mateřského jazyka. Děti azylantů také mají nárok na bezplatnou základní jazykovou 

přípravu, tentokrát v tzv.  „vyrovnávacích třídách“. Jedná se o děti se sociálním 

znevýhodněním. Školy v tomto případě mohou zažádat o přidělení asistenta pedagoga. Děti 

ze států mimo EU mají na základě Úmluvy o právech dítěte  právo na bezplatné vzdělání, ale 

již nemají právo na hodiny českého jazyka mimo předepsaný rozvrh. Výjimkou mohou být 

školy, které disponují dotacemi na výše uvedené.  Pro žáky – cizince je také důležitá tzv. 

nostrifikace neboli uznávání zahraničního vzdělávání. Této problematice se v ČR  podrobně 

věnuje sdružení META, která na svých stránkách uvádí, že uznání vysvědčení ze základních  

škol je upraveno §108 zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 12/2005 Sb. 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podle toho, zda má stát, ve kterém bylo 

vysvědčení či diplom vydán, s Českou republikou uzavřenu mezinárodní smlouvu o uznávání 

rovnocennosti dokladů o vzdělání se vydává buď osvědčení, nebo rozhodnutí o uznání. 

Dokladem je pak tzv. nostrifikační doložka. Pokud je obsah a rozsah vzdělání příliš odlišný, 

může být žádost zamítnuta. Žádost o uznání zahraničního vzdělání se podává na školských 

odborech příslušných krajských úřadů, pod které žadatel/ka spadá podle svého bydliště.  

(Čerpáno z http://www.meta-os.cz/pic/88-nostrifikace.aspx) 
 
 



 

Při vzdělávání cizinců mohou školy narážet hned na několik problémů. Při nástupu dítěte do 

školy je běžné, že dítě dobře či vůbec jazyku, který se ve škole používá, nerozumí. Jak již 

bylo uvedeno, na českých školách se mimořádná forma studia týká pouze dětí z EU, kterých 

ale na školách není mnoho.Śkoly mají možnost dětem připravit individuální vzdělávací plán 

či je poslat na jazykový kurz do své spádové školy. Mezinárodní školy ve většině případů 

umožňují extra jazykovou přípravu všem žákům, kteří pomoc potřebují. Jedná se o tzv. lekce 

EAL či EML (English as an additional language, English as a modern language), jedná se o 

totožný program nesoucí více jmen.  

 

Dalším problémem při vstupu do školy může být jazyková vybavenost rodičů žáků. Tento 

problém je v zahraničních školách většinou řešen pomocí tlumočníka.  

 

Důležitou roli ve vzdělávání žáků – cizinců hraje přístup školy a učitele. Ještě před samotným 

přijetím cizince by škola měla mít připravenou koncepci a strategii práce s cizinci, kteří jsou 

jen jednou částí z rozsáhlé skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedení třídy, 

kde se objeví žák – cizinec má vždy určitá specifika  a vyžaduje více připravenosti na výuku. 

Učitel může předem připravit nejenom sebe, ale také své žáky V dnešní době existují 

diskuzní fóra, kde se můžeme seznámit se zkušenostmi ostatních pedagogů a také jsou na 

trhu knihy a příručky, které nám danou tématiku přiblíží. Mezi publikace hovořící o 

vzdělávání cizinců patří např. příručka Jak se dorozumět s cizím, kterou nalezneme na 

stránkách Centra pro integraci cizinců. Pomoci učiteli mohou také překladové slovníčky 

základních pojmů. Mezi odbornou literaturu bych pak zařadila Vývojovou psychologii od 

Marie Vágnerové, Interkulturní psychologii od Lenky Šulové a kolektivu, Výchovu 

k toleranci a proti rasismu, multikulturní výchova v praxi od Tatjany Šiškové, atd.Učiteli 

může být také nápomocný portál www.inkluzivníškola.cz , která se věnuje integrací cizinců 

do škol, inkluzivní výuce, multikulturní výchově, atd.  

Učitelé mohou při své práci se žáky-cizinci využít také např. materiál  s názvem Putování 

s Carly, které vydalo Meta o.s. ve spolupráci s OSN. Jedná se o příběh  děvčátka, které je na 

úniku z domova. Děti se tak mohou nepřímo seznámit se životem uprchlíků. Tento materiál 

popisuje učitelům, jak přesně s filmem pracovat a je vhodný pro první stupeň základní školy.  

Ve výuce mohou učitelé také využít pořad České televize nazvaný Děti v Čěchách, který 

vypráví příběhy dětí, které se v Čechách nenarodily, ale nyní zde žijí. ): 



 

Učitel může také  pro své žáky – cizince využít knihu Učíme se česky, a tím jim napomoci, 

aby se rychleji zorientovaly v novém jazyce. Dle národností dětí pak učitel může zvolit různé 

brožury se základními frázemi. Pokud učitel pracuje s veitnamskými dětmi, může využít 

publikace S vietnamskými dětmi na českých školách  -

http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2009052201. Další publikací by potom byla 

např. Čeština pro malé cizince 1,2 (Sevt, 2004). 

 

1.3.3. Multikulturní výchova na českých školách 

V návaznosti na strategické dokumenty, především na „Národní program rozvoje 

vzdělávání“ (Bílou knihu) z roku 2001, konkretizovanou v pravidelně aktualizovaném 

Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,, vznikly 

kurikulární dokumenty. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, RVP ZV, 

vymezuje cíle vzdělávání a očekávané kompetence získané v povinném vzdělávání, čímž 

přebírá funkci předchozího Standardu základního vzdělávání. V RVP již nacházíme 

průřezové téma Multikulturní výchova. RVP dává prostor školám a stanovuje zásady pro 

zpracování vlastního Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a jeho implementaci do 

života školy.  

Rovněž v mateřských školách mají učitelé více prostoru při vytváření svého vzdělávacího 

plánu na základě RVP PV. RPV PV vymezuje základní požadavky, podmínky a pravidla pro 

institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, která jsou závazná pro předškolní 

vzdělávání v mateřské škole. RVP PV stanovuje jistý základ, na který navazuje základní 

vzdělávání. Hovoří se tak o určitém „ rámci“, který je otevřený pro školu, učitele i děti. 

Každá škola si tak vytvoří svůj vlastní vzdělávací program, který přizpůsobí svým 

podmínkám, potřebám, ale i možnostem.  

Záleží tedy vždy na řediteli školy a učitelích, jak školní vzdělávací program připraví a 

přizpůsobí individuálním potřebám dětí. Multikulturní výchova by měla prolínat všemi 

oblastmi vzdělávání. Kurikulární reforma na školách by měla pozitivně ovlivnit také 

multikulturní výchovu, a to díky větší autonomii škol a svobodě ve vytváření svých 

programů. Na základních školách se nyní také věnuje pozornost učebnicím, které musí 

respektovat Ústavu ČR a právní předpisy platné na území ČR, je zde důležitý respekt 

základních práv a svobod, které se zaručují všem lidem bez rozdílu rasy, jazyku, kultury, atd. 



 

Od roku 2008 také přibývá řada příspěvků v oblasti vzdělávání cizinců, především pak 

dostupných na stránkách rvp.cz. 

1.3.4. Mutikulturní výchova na zahraničních školách na území ČR 

Situace na mezinárodních (britských) školách na území ČR je podobná, vzdělávací plán 

vychází z tzv. rámce (Framework), který opět umožňuje dostatek svobody k prolínání 

multikulturní výchovy všemi oblastmi vzdělávání, a to jak v mateřských školách, kde 

z Framework vychází tzv. Foundation Stage Curricullum a na základní škole poté Key Stage 

1 a Key Stage 2 Curricullum.  

Na mezinárodních školách často pozorujeme, že jejich zkušenost se zapojením multikulturní 

výchovy je daleko bohatší a zdá se být i pozitivnější, což je ovlivněno mimo jiné prací 

s jejich rámcovým programem, který je ve Spojeném království zaveden delší dobu než u nás. 

Důvodem je však především historický vývoj a masívní imigrace po 2. světové válce (kdy 

Spojené království hledalo po válečných ztrátách pracovní síly v bývalých koloniích) a 

následná praxe ve školách, které vykazují velký počet odlišných národností a s realitou 

multikulturality se tak učitelé, žáci i rodiče setkávají neustále. Učitelé zde dle mého názoru 

mají větší výběr z dostupné literatury a dalších zdrojů. Totéž platí o publikacích pro děti. 

Knihy v českém jazyce s multikulturní tématikou vidíme jen zřídka, na anglických 

mezinárodních školách jsou tyto knihy velmi časté. Právě literatura je tím ideálním zdrojem, 

jak dětem téma multikulturality představit, příběhy v knihách se často podobají příběhům 

skutečným. Děti se prostřednictvím knih seznamují s tím, že ne každý jedinec má stejnou 

kulturu, hovoří stejným jazykem, má stejnou víru, zvyky, slaví stejné svátky stejným 

způsobem, atd., ale především se zde děti formou milých vtipných příběhů učí respektovat 

jeden druhého bez rozdílu rasy, vážit si jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. 

 

 

 

 

 



 

1.3.5. Vícenárodnostní školy na území České republiky 
 
V dnešní době v České republice nalezneme mnoho škol z vícenárodnostními třídami, 

já se ve své práci soustředím na výše jmenované dvě školy. Kromě těchto škol 

vyjmenuji a stručně popíši hned několik škol, které také vykazují větší počet cizinců 

na školách.  

 

 Mezinárodní a zahraniční školy 
 

Prague British School 
Prague British School je mezinárodní škola sídlící v Praze 4 Modřanech a Praze 4 Kamýku. 

Škola nabízí britské vzdělání dětem od 18ti měsíců do 18ti let v anglickém jazyce. Byla 

založena v roce 1992 pro děti z české i mezinárodní komunity. Výuka probíhá dle britského 

kurikula ( British National Curriculum). Pro děti s českou národností Prague British School 

nabízí také studium v česko-britských třídách.  

 

Riverside School 
Anglicky hovořící školou je také Riverside School, která sídlí v Praze 6 Bubenči, škola je 

vedena neziskovou křesťanskou organizací. Škola příjímá děti od 3-6let. I zde je vzdělávací 

plan připravován dle britského národního kurikula ( British National Curriculum) a je 

přizpůsobován daným podmínkám školy. Jelikož se jedná o křesťanskou školu, náboženství 

je zde zařazeno do učebního plánu jako povinný předmět.   

 

International School of Prague  
International School of Prague je americká škola sídící v Praze 6 – Nebušicích. International 

School of Prague registruje 800 studentů ve věku 3-18let. Ve škole se schází celkem 60 

národností. Výuka probíhá dle amerického holistického kurikula ( holistic curriculum).  

 

Parklane International School 
Filozofie výuky v Park Lane International School vychází z oficiálního dokumentu britské 

vlády „Every Child Matters“, který vytyčuje zásady pro vzdělávání a výchovu dětí. Výuka 

v Parklane probíhá dle anglického národního kurikula (National Curriculum of England). 



 

Parklane School  nabízí výuku dětí od 2 – 18 let. Předškolní děti dochází do budovy v Praze 

5. Školka nese název Nessie. Základní škola sídlí v Praze 6 – Střešovicích a má kapacitu 200 

dětí. V Parklane nalezneme děti mnoha národností,např. děti z Velké Británie, Francie, 

Japonska, Irska, Mexika. Kanady, Ameriky, Finska a samozřejmě také České republiky. 

 

English International School of Prague 
Mezi další anglickou mezinárodní školu patří např. English International School of Prague.  

Tato škola sídlí v Praze 4 Libuši. English International School of Prague registruje nyní okolo 

400 studentů z nichž přibližně 25% jsou studenti z Anglie, 20% zastupují čeští studenti a 

zbývající procenta připadají ostatním studentům, kde nacházíme okolo 40 dalších národností. 

English International School of Prague staví svůj vzdělávací program na národním britském 

kurikulu (National British Curriculum), které si ale sami přizpůsobují místním podmínkám 

školy a studentům, kteří do školy dochází. Škola je otevřená všem národnostem a příjímá děti 

od 2-18 let. Všechny ročníky sídlí v jedné budově školy.   

 

Lyceé Francais de Prague 
Lyceé Francais de Prague je francouzskou školou, která se snaží propojit zásady 

francouzského školství s vlivy českého prostředí. Lyceum sídlí v Praze 5- Anděl. Škola 

v současné době vykazuje okolo 20 rozdílných národností. 10% tvoří bilingvní žáci, většinou 

z francouzsko-českých rodin. Lyceum nabízí také možnost studia v bilingvních třídách. kde 

je hlavní cílem připravovat české nefrankofonní žáky k integraci na vyšším stupni – collége.  

 

Deutsche Schule Prag 
Německá škola v Praze je od roku 2001 Školou česko-německého setkávání. Je to uznávaná 

německá zahraniční škola podporovaná jak Spolkovou republikou Německo, tak 

i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o soukromou 

mezinárodní školu. Zřizovatelem je občasnké združení. Jako německá zahraniční škola učí 

své žáky německý jazyk, kulturu a dějiny a poskytuje jim i reálný obraz současného 

Německa. Výuka je doplňována tématy z českých dějin a kultury i českým jazykem. 

Německá škola má své předškolní oddělení, základní školu i gymnázium.  

 

 

 



 

Meridian International School of Prague 
Meridian International School of Prague je další mezinárodní soukromou školou nabízející 

výuku v anglickém jazyce. Meridian International School of Prague sahá od mateřské školy 

až po gzmnázium. Pro české děti je organizována výuka českého jazyka a reálií. Škola je v 

programu University of Cambridge a je plně akreditovaná Ministerstvem školství, 

tělovýchovy a mládeže ČR. Škola sídlí v Praze 8, Kobylisích.  

 

International School of Brno 
Mezinárodní škola ISB poskytuje dětem z celého světa předškolní a základní vzdělání v 

angličtině. International School of Brno je určena pro děti od 3 do 15 let, včetně dětí, které 

nehovoří dostatečně nebo vůbec anglicky. Anglická školka i základní škola ISB je členem 

Asociace mezinárodních škol. Škola sídlí v Brně –Židovicích.  

 

Christian International School of Prague, o.p.s. 
Christian International School of Prague je základní škola a gymnasium poskytující církevní 

vzdělání. Christian International School of Prague sídlí v Praze, Vinohradech. Výuka probíhá 

v anglickém jazyce. 

 

International School Olomouc 
International School Olomouc je malá rozvíjející se soukromá mateřská a základní škola 

rodinného typu, která nabízí mezinárodní vzdělávací program v anglickém jazyce zaměřený 

na rozvoj mezinárodního povědomí. Škola je určena dětem od 3 -11 let a sídlí v Nových 

Sadech v Olomouci. Školní vzdělávací program školy vychází z programu International 

Primary Curriculum a programu Cambridge Primary, který má své kořeny v Národním 

vzdělávacím programu Anglie, a který byl specificky upraven pro podmínky vzdělávání 

v mezinárodním kontextu.  

International Montessori School of Prague                                                  
International Montessori School of Prague je mezinárodní škola pro děti ve věku od 1,5 do 12 

let. Výuka probíhá pod vedením Montessori pedagogů. International Montessori School of 

Prague sídlí v Praze 4 Chodov.  Děti se vzděávají dle Montessori metody.  



 

1st International School of Ostrava                                                                               
1st International School of Ostrava  je mezinárodní škola usilující o zajištění podnětného a 

inspirujících vzdělání nejvyšší kvality dětem všech národností žíjícím v Moravskoslezském 

region. Škola je určena dětem od 4-19 let. Výuka probíhá v angickém jazyce. 

Townshend International School 
Townshend International School je mateřská škola, základní škola a gymnasium. Všechny 

ročníky sídlí  v Hluboké nad Vltavou. Škola funguje od roku 1992. Townshend International 

School je mezinárodní škola, výuka probíhá v anglickém jazyce. 

 

Bulharská základní škola a gymnázium                                                          
Bulharská Základní škola a Gymnázium v Praze 6. 

Rakouská škola v Praze                                                                                     
Rakouské gymnázium bylo zaoženo v rámci kulturní smlouvy mezi Rakouskem a Českou 

repoblikou v roce 1991. Škola  sídlí v Praze 7, Holešovicích, výuka probíhá v multikulturním 

prostředí. Realizuje se zde bilingvní vzdělávací program, výuka probíhá v českém a 

německém jazyce. Od roku 1993 je Rakouská škola zařazena do sítě škol.  

Polska Szkola Podstawowa i Przedszkole w Karvinie 

Polska Szkola Podstawowa i Przedszkole w Karvinie je Mateřská škola a Základní škola 

s polským jazykem vyučujícím v Karviné. Škola byla založena obyvateli Frýštátu již v roce 

1900.  

 

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania 

w Lutyni Dolnej 

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej 

je Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyně  

 

 

 



 

Szkola Podstawowa z Polskim Jezykiem Nauczania, Czeski Cieszyn  
Szkola Podstawowa z Polskim Jezykiem Nauczania Czeski Cieszyn je Mateřská a Základní 

škola s polským jazykem vyučujícím, Český Těšín.  

 

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole v Olowei 

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole v Olowei je Mateřská a Základní škola s polským 

vyučovacím jazykem v Orlové. 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania je Základní 

škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovácím v Bystřici.  

 

České školy 
 

Londýnská Základní škola v Praze 
Základní školu v Londýnské zřizuje Městská část Prahy 2. Jedná se o základní školu 

s programem Svobodná základní škola. Škola registruje vyšší počet žáků-cizinců. 

 

Základní škola –Olešská  
Základní škola –Olešská je fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků sídlící v Praze 

10. V období od  1. 12. 2008 – 31. 5. 2011 tato škola uskutečňuje projekt, kterým se reaguje 

na zvyšující se počet dětí-cizinců ve třídách. Projekt je realizován v rámci Operačního 

programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, 

rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu České republiky.  

ZŠ Praha 10, Olešská patří mezi běžné pražské základní školy s nejvyšším počtem dětí-

cizinců. Vyučují se zde žáci a žákyně z různých částí světa, kteří často přicházejí s nulovou 

znalostí českého jazyka, neznají latinku, nejsou schopni komunikovat s vyučujícími i 

spolužák 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Staňkova Brno                                    
Základní škola, Brno, Staňkova 14 se nachází v městské části Brno-Královo Pole v klidném 

prostředí, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže. Byla postavena v roce 1905 pro 

německou obecnou školu a roku 1919 předána české školní mládežI.  

 Škola vzdělává děti podle školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic", který 

vychází z myšlenek daltonské výuky, jež je vhodná pro všechny děti z celého světa. Cílem je 

zaměřit školu na výuku českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích 

zemí. 

 Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde každé dítě má právo se 

vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Hlavní snaha školy je usnadnit žákům-

cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení 

českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a poznávání vzájemné kultury. 

Lauderova Mateřská škola, Základní škola a Gymnázium při Židovské 

obci v Praze 
Lauderovy školy sestávají ze dvou škol,mateřské školy a pak základní školy s navazujícím 

gymnáziem. Děti se zde seznamují se vzdělávacím projektem Židovské obce v Praze. 

 

První jazyková základní škola v Praze 4 
První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100 existuje jako škola s rozšířenou 

výukou jazyků od roku 1967. Školu navštěvuje okolo 600 žáků, každá třída je obsazena 25 

žáky. Na škole je již od 1.třídy zařazen anglický jazyk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Projekty multikulturní výchovy v minuosti a 

současnosti 

Tématem „ Multikulturní výchova“ se mimo jiné zabývá i řada projektů, které vznikly 

většinou pod MŠMT či ve spolupráci s EU. Řada projektů je financována Evropským 

sociálním fondem, kde část je většinou hrazena ze státního rozpočtu. V minulosti byly tyto 

projekty organizovány pod záštitou pedagogických center.  

Projekt PHARE - rok 2002 – 2004  

PHARE CZ 0002-03-01 Support to Roma Integration – Podpora romské integrace 

organizovaný středočeským pedagogickým centrem. Projekt realizovalo MŠMT ČR ve 

spolupráci s organizací Focus Consultancy (UK), Step by Step ČR, o.s., Nová škola, o.p.s., 

MKC, Evropský dialog. Cílem projektu bylo podpořit romské žáky takovým způsobem, aby 

měli stejný užitek ze základního vzdělávání jako děti majoritní společnosti. 

Projekt Podpora romské integrace se zaměřoval na zajištění respektu a ochrany Romů 

především tím, že bude dětem umožněno získat odpovídající vzdělání, a tím i postavení ve 

společnosti. Na rozdíl od ostatních aktivit, které mají zlepšit postavení Romů ve společnosti 

pomocí jednotlivých, na určitou problematiku zaměřených činností, je úkolem tohoto 

projektu vytvořit ucelený systém v oblasti základního vzdělávání Romů, který by měl těm 

nejmenším pomoci zahájit úspěšně školní docházku a dalšími aktivitami rozvíjet odbornou 

pomoc v přípravných ročnících, na prvním i druhém stupni základní školy. 

Projekt Phare - Support to Roma Integration byl realizován v časovém období od 2. prosince 

2002 do 29. února 2004 realizačním týmem, jehož členy jsou Focus Consultancy Ltd. jako 

kontraktor, European Dialogue, Nová škola, o.p.s., Step by Step Česká republika, o.s. a 

Multikulturní centrum Praha jako realizační partneři projektu.  

Projekt byl realizován ve třech oblastech: 

Zmapování situace ve vzdělávání Romů v základním školství  

V každé z 30 pilotních škol byly dotazováni učitelé, pedagogičtí asistenti i žáci. Získané 

údaje jsou vyhodnoceny a na základě takto získaných poznatků jsou upraveny hlavní výstupy 



 

projektu, tj. metodologie práce ve třídě a škole a materiály pro učitele spolu s manuálem pro 

školení učitelů. 

Vytvoření Školících manuálů a Metodických příruček zaměřených na zlepšení vzdělávání 

romských žáků 

Výstup této části projektu je hlavním nástrojem, který slouží učitelům při adaptaci jejich 

způsobu výuky tak, aby se zlepšily studijní výsledky romských žáků. Tyto Školící manuály a 

Metodické příručky obsahují informace a metodologii zaměřené na vzdělávání žáků v 1.-5. 

třídě, 6.-9. třídě a pro přípravné třídy pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

Školení učitelů a pedagogických asistentů, kteří vzdělávají romské žáky 

Na základě předchozích dvou realizačních částí projektu je připraven Školící manuál a 

Metodická příručka pro školení učitelů škol, které vzdělávají romské žáky. Tyto texty 

obsahují úvod k metodologii výuky, rady k jejich implementaci, společně s praktickými 

cvičeními pro učitele a vychovatele-asistenty učitelů během školení. Obsahují také nástroje 

monitoringu, které učitelům umožňují sledovat efektivitu těchto metod a materiálů. Školící 

manuál a Metodická příručka jsou základem kurzů pro učitele a učitelky. Jednotlivá školení 

učitelů probíhají v regionálních pedagogických centrech nebo přímo na základních školách. 

Bylo plánováno vyškolit celkem 500 učitelů a 100 vychovatelů-asistentů učitelů. 

Projekt VARIANTY – od roku 2001 

Od začátku roku 2001 realizovala Společnost při České televizi – Člověk v tísni-o.p.s. projekt 

„Varianty“. Jeho obecným cílem je podpora zlepšování vztahů mezi majoritní společností a 

různými menšinami v ČR. Aktivity uskutečňované v rámci „Variant“ jsou orientovány 

především na oblast vzdělávání, výzkumu a médií. 

V rámci tohoto projektu byl realizován vzdělávací kurz pro gestory multikulturní výchovy na 

pedagogických centrech v ČR. Na realizaci vzdělávacího kurzu Multigarant, který byl 

zahájen v lednu 2002, spolupracovalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Britská 

rada, občanská sdružení Multikulturní centrum Praha a Poryv. Projekt financuje Nadace 

Open Society Fund Praha. Provedením průběžné evaluace vzdělávacího kurzu byl přípravnou 

skupinou pověřen Poryv, o.s. Realizátorem projektu se stalo MŠMT (Věra Procházková), 



 

dále pak Britská rada (Staša Závitkovská), PC Praha (Jarmila Dvořáková), PC Střední Čechy 

(Zdena Mašková), MKC Praha (Pavla Dobešová) a PORYV. o.s. (Petr Vrzáček) 

PC Praha realizoval vlastní schválený projekt s názvem „MKV na školách pražského 

regionu“. Návrh za PC Praha zpracovala: Mgr. Jarmila Dvořáková, garant za oblast MKV. 

Cílem projektu bylo připravit vzdělávací program pro kolektivy škol, který podpoří kvalitu 

MKV na školách pražských regionů. V rámci regionu pak navrhnout konkrétní kroky na 

zajištění potřebných realizovatelných priorit v této oblasti s dosažitelnými kapacitami 

koncepčními, personálními, finančními a materiálními. 

Projekt  VÝCHOVA K RŮZNOSTI 

Souhrnné informace o projektu Výuka k různosti... 

Název projektu: "Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání" 

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prior. osy: Počáteční vzdělávání 

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Stručný obsah projektu: viz níže 

Příjemce: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava 

Klíčové aktivity - stručný popis: 1. vytvoření výukové opory pro výuku různosti, 2. 

vypracování metodiky, ověřování, výroba a distribuce nástrojů, 3. vzdělávání učitelů v 

aplikaci nástrojů pro výuku diverzity, 4. informační podpora projektu, jeho publicita 

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér 

mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích 

nástrojů, které umožní žákům ZŠ a SŠ osvojit si základní principy odpovědného vztahu k 

menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i 

v běžném životě.  



 

Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině, tedy osobám se zdravotním 

postižením.  

V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi ZŠ a SŠ ověřena interaktivní 

multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům ZŠ a SŠ, včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, a jejich učitelům získat komplexní informace o 

problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a 

principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti, zejména v 

rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Společenskovědní 

vzdělávání. 

(Dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php ) 

Projekt MULTIKULTURNÍ ŠKOLA - ze zlínského kraje, rok 2009 - 2012 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Prioritní 

osa: 

1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast 

podpory: 

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Období 

realizace: 

1. 9. 2009 - 31. 3. 2012 

Celkový 

rozpočet: 

3 288 925 Kč 

Financování: 
Evropský sociální fond (ESF) - 85 % 

Státní rozpočet ČR - 15 % 

 

Liga lidských práv 

 



 

 

Cílem projektu je vytvoření osvětově vzdělávacího programu Multikulturní 

škola. 

Program zahrnuje několik modulů/bloků určených různým cílovým skupinám. 

Každý modul je popsán - cílová skupina, časová dotace, cíl modulu, 

doporučené pomůcky, metody, předpokládané výstupy a výsledky, aby mohl 

být opětovně aplikován. Moduly jsou určené k zisku vědomostí a dovedností 

pro další aplikaci v hodinách i pro předání informací managementu školy (o 

možnostech jak změnit školu systémově). 

Školy zapojené do programu obdrží certifikát Zlínského kraje - Multikulturní 

škola.  

Školy mohou dále pokračovat v postupu k multikulturalitě pod vedením 

partnera projektu - v programu Férová škola. 

Na vytvoření programu pracuje samostatně i kolektivně (prostřednictvím 

pracovních jednání) tým zkušených lektorů. 

2. Semináře pro žáky  

4 bloky seminářů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

1 blok pro 1. stupeň ZŠ  

- Majorita - minorita 

- Historie Romů a postavení Zlínského kraje a měst k národnostním menšinám 

- Můj vztah k ostatním I  

- Můj vztah k ostatním II 

- Multikulturní výchova pro nejmenší 

3. Semináře pro dospělé 

Semináře pro pedagogy a NNO (3 moduly) 



 

Kulaté stoly pro vedoucí pracovníky (ředitele škol a NNO) 

- Jak se neztratit v průřezových tématech 

- Diskriminace ve školní (mimoškolní) výuce 

- Státní správa a národnostní menšiny 

4. Publikační činnost 

- Metodika multikulturní výchovy: návod jak v hodinách aplikovat 

multikulturní výchovu, příklady konkrétních činnosti, vhodné postupy. 

Metodika bude vydána ke konci projektu, aby se do ní mohly promítnout 

zkušenosti z aplikace programu ve školách. 

- Férová škola: dotisk publikace partnera projektu LLP jako pomůcka pro 

kulaté stoly 

- Ohlasy projektu: výsledky, výstupy, postřehy a zkušenosti, zajímavosti z 

realizace projektu 

- Letáky (osvěta): informační letáky na témata spjatá s projektem k umístění 

ve školách 

Publikace budou obvykle k dispozici v tištěné (omezeně) a 

elektronické podobě. Budu distribuovány školám zapojeným do projektu, 

případně dalším zájemcům na akcích projektu (např. konferenci). 

5. Konference 

Konference na témata spjatá s projektem - rovné příležitosti, prevence rasismu 

a xenofobie určená školám - nejen těm zapojeným do projektu i dalším 

zájemcům. Bude uspořádána na závěr realizace projektu. 

Všeobecný 

cíl: 

Zlepšení rovných příležitostí dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

s důrazem na sociokulturně znevýhodněnou minoritní společnost (zejména 

romské etnikum) ve školách a organizacíh pracujících s mládeží ve ZK, a to 



 

zejména prostřednictvím zvyšování znalostí cílových skupin a kompetencí 

pedagogických a vedoucích pracovníků; prevence rasismu a xenofobie 

zaváděním prvků multikulturní výchovy do škol, do výuky. 

(Dostupné na http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=120015&doctype=ART&nid=9746&cpi=1) 

Projekt  CZECHKID  

V pátek 21. září 2007 došlo ke slavnostnímu ukončení kurzů projektu Czechkid, jednalo se o 

kurzy „Multikulturní výchova aneb jak učit multikulturně“. V rámci tohoto setkání měli 

účastníci kurzů z řad pedagogů možnost se seznámit s výsledky výzkumu „Jak se učitelé 

vyrovnávají s multikulturní výchovou“ prezentovaný Mgr. Danou Moree, nahlédnout do 

zákulisí vzniku celé myšlenky projektu s profesorem Chrisem Gainem z University of 

Chichester. Czechkid je především komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní 

výchovy do škol. Jednou z nezbytných podmínek pro pozitivní výsledky multikulturní 

výchovy je reflektovaná životní sociální zkušenost žáka, se kterou tento projekt pracoval.  

(Dostupné na www.czechkid.cz). 

Jedním z výsledků tohoto projektu jsou i webové stránky (www.czechkid.cz), které by měly 

napomoci pedagogům při výuce k multikulturalitě. Stránky jsou určené jak učitelům tak 

dětem. Na stránkách nalezneme skupinu fiktivních dětských postav, které představují své 

rodiny, zvyky, náboženství. Hrdiny lze na stránkách provázet i některými denními situacemi 

prezentovanými ve formě dialogů, které nemají vždy jednoduché řešení a pro děti a studenty 

jsou připraveny i otázky k zamyšlení. Postav Czechkid je celkem deset a jsou vytvářeny tak, 

že vycházejí z nejrůznějších reálných osob a situací. Ani jedna však nepředstavuje žádného 

konkrétního jedince. Stránky jsou doplněny o informativní složku pro učitele včetně 

metodiky 

(Dostupné na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4543.html).  

Projekt  FÉROVÁ ŠKOLA 

Férová škola je trvalý projekt Ligy lidských práv. Školy, které se přihlásí do projektu, jsou 

podporovány zpětnou vazbou a speciálními semináři. Pokud škola splní určitá kritéria, mezi 

něž patří zejména respektování a využívání odlišností v heterogenní třídě a individuální 



 

přístup, je škole propůjčen Certifikát férové školy, který lze vždy po třech letech obnovit. 

V procesu rozhodování o certifikátu se komise Férové školy zajímá o rozhodování a správní 

uvažování ředitele včetně přijímání žáka, přechod žáka z jiné školy nebo na jinou školu či 

zápis žáků. Zajímá se i o kurikulum školy, přičemž navštíví hodinu multikulturní výchovy.  

(Dostupné na http://www.ferovaskola.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vnímání cizích kultur v předškolním a ranném 

školním věku. 
Rozvoj sociálních vlastností dětí  
 
Vývojová psychologie, 2008, Vágnerová,M. 
 
Předškolní věk je důležitým, ale také kritickým obdobím, jelikož dítě vstupuje do mateřské 

školy a tím se zapojuje do širší společnosti.  Poznatky sdělují, že se v tomto období rozvíjí 

sociální vlastnosti i vzorce chování, které nejsou pouze součástí sociálních rolí, jako tomu 

bylo v předchozím období.   

 

Tyto vlastnosti se nemohou ve větší míře rozvíjet v intimním, citově chráněném prostředí 

rodiny, ale teprve v kontaktu s neutrálními, do té doby neznámými lidmi, s dětmi i 

dospělými(Matějček, 2003). 

 

V dětském kolektivu se tedy z dětské hry, která dítě provázela doposud, stává skutečnost,  hra 

u dítěte samozřejmě trvá, ale dítě se  již také seznamuje s jinými dětmi a učiteli, komunikuje 

s nimi, hraje si s nimi, atd. Touto cestou  se rozvíjí prosociální vlastnosti a chování., což 

usnadňuje nejenom zařazení  se do širší společnosti, ale také napomáhá při řešení případných 

sociálních konfliktů, které mohou dítě potkat. 

 

Rozvoj prosociálního chování závisí ale také na emoční zralosti dítěte, schopnosti empatie, 

kontroly agresivity a na ovládání vlastních potřeb. Další podmínkou rozvoje prosociálního 

chování je také uspokojená potřeba citové jistoty a bezpečí. 

 
Poznávání cizích zemí a vnímání domova 
 
Návštěva cizí země znamená pro dítě zvýšený nárok na přizpůsobování se a začleňování se, 

zejména pak, pokud se jedná o delší pobyt v cizí zemi. Právě v tuto dobu  u dítěte narůstá 

význam domova. Svůj domov má dítě spojeno s lokalitou. S domovem může také spojovat 

určité předměty, které se pro něj stávají psychickou dominantou. 

Pokud dítě často a dlouhodobě cestuje, může se pak stát, že mu domov bude chybět. Dítě žije 

v konkrétním světě, kam spadá jeho rodina, místo, kde bydlí, předměty, které ho 



 

obklopují,atd. Vnímá určitý druh řádu ve svém domově, pozoruje, jaké věci k sobě patří a jak 

se „ jeho“ lidé k sobě chovají.  

 

Pro to, aby dítě zvládlo pobyt v cizí zemi, musí tedy být dle Šulové (2009) kulturně 

senzitivní, dokázat se dobře adaptovat a cítit se tak psychicky dobře a v bezpečí.  

 

Vytváření předsudků  
 

Vytváření předsudků spočívá v tom, že si vytváříme předpojaté a negativní soudy o člověku 

či skupině lidí. Dle Šulové (2009) mohou tyto předsudky být rigidní, konstatní, emotivně 

zabarvené a neodrážející realitu. Předsudek může dítě mít, aniž by ho projevovalo navenek. 

Má-li však dítě předsudky k cizím kulturám, bude o to jeho adaptace na cizí prostředí 

náročnější. Dítě se bude snažit podvědomě vyhledat takové podněty, které ho v jeho 

předsudcích jen utvrdí a on tak zaujímá negativní postoj k zemi, ve které pobývá, k lidem, 

kteří v zemi žijí, k jazyku, kterým lidé hovoří,atd. Předsudky jsou u dětí i dospělých veli 

stabilní a těžce se mění. Ke změně předsudků a k rozvoji tolerance může dle Šulové 

napomoci jednak rovnoprávné postavení zúčastněných, příležitost k osobníu kontaktu, 

kontakt s nestereotypními jedinci a také vhodné společenské klima.    

 

Kulturní šok 

 
Kulturní šok je psychologická dezorientace způsobená špatným porozuěním nebo úplným 

neporozuměním vzorcům cizí kultury. Vzinká nedostatkem znalostí, omezenou zkušeností a 

osobní rigiditou( Harris, Moran, 1991, str. 224).  

 

Pokud je dítě v cizím prostředí dlouho, pocit bezpečí může selhávat, dítě se cítí odkázáno 

samo na sebe, pociťuje stesk po domově a může tak dojít až ke kulturnímu šoku.   

V tomto případě se začne vázat na vše jemu dobře známé z jeho vlastní země. Hledá tzv. „ 

kontinuitu“ s vlastním domovem. Snaží se pochopit, co je pro něj v nové zemi dobré, co 

špatné, co bezpečné a co ne. Pomalu se orientuje v tom, co je nyní vhodné a co nevhodné, co 

je v nové zemi považováno za přátelské a milé, a co naopak za nepřátelské, atd. Dítě se tak 

opětovně učí tomu, co si již ve své zemi osvojilo, a proto se tam cítilo nejenom  

šťastné a v bezpečí, ale hlavně  také „ pochopené“. 



 

 

Na závěr bych ráda shrnula, že předškolní období se stává stěžejním obdobím pro utváření 

prosociálních vlastností a chování, a to především vstupem dítěte do mateřské školy a tím 

zapojením se do širší společnosti. Dítě je v tomto období velmi citlivé. Pokud se tak ocitne 

v cizí zemi, může se stát, že mu domov, který pro něj představuje pocit bezpečí, bude chybět.  

Pokud dítě pobývá v cizí zemi delší dobu,  může se tak cítit zmatené, osamocené a 

nepochopené. Tento pocit může přerůst až v psychologickou dezorientaci, která v některých 

případech vyústí v kulturní šok. Utváření předsudků o cizí zemi či o lidech, které v zemi žijí,  

má neblahý vliv na vnímání situace dítěte a mohou tak v některých případech napomoci již 

zmíněnému kulturnímu šoku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Shrnutí teoretické části 
 
Teoretickou část své práce jsem zaměřila především na multikulturní výchovu. Rozebrala 

jsem, jak její historický vývoj, tak současnou situaci v zahraničí a také v ČR. Snažila jsem se 

v této části práce zachytit, jak legislativní podmínky ovlivňují multikulturní výchovu na 

českých školách . Od multikulturní výchovy na českých školách jsem se poté přesunula do 

zahraničních škol v ČR.  Dále jsem přiložila seznam českých i zahraničních škol sídlící v naší 

zemi, ve kterých žáci – cizinci studují. Podrobně jsem nahlédla na projekty multikulturní 

výchovy v minulosti i současnosti, které mohou být inspirací školám, a to nejenom 

v rozšíření si vědomostí o multikulturní výchově, ale především v poznávání vhodných 

metod multikulturní výchovy pro praxi na školách se snahou dojít k inkluzivnímu vzdělávání 

dětí. 

 

"Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může 

nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, 

přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků" (Lebeer, 2006). 

Jako poslední jsem zvolila  kapitolu pojednávající o vnímání cizích kultur u dětí předškolního 

a raného školního věku. V této kapitole jsem vycházela z poznatků vývojové psychologie a 

snažila se tak zachytit možné problémy, se kterými se děti mohou potýkat. Věnovala jsem 

zde pozornost důležitosti rozvoje sociálních vlastností a prosociálního chování v předškolním 

věku. Popsala jsem, jak dítě může negativně vnímat dlouhodobý pobyt v cizí zemi a jak tato 

dezorientace v novém prostředí může přerůst až v kulturní šok. Ve své práci jsem vysvětlila 

tento pojem. Věnovala jsem se také vytváření předsudků u dětí, které spočívají v negativních 

postojích dítěte k cizím kulturám a mohou v některých případech tak adaptaci dítěte na nové 

prostředí ještě zhoršit.  

 

Zjištěné se pokusím nyní využít v praktické části práce, ve svém výzkumu na vybraných 

školách.  

                                                                                    
 



 

Praktická část 
 

5. Charakteristika výzkumu, cíle a úkoly 
 
V teoretické části jsem nahlédla  na multikulturní výchovu ze všech stran a pokusila se 

vyjmenovat,  jak problémy, které mohou při výuce cizinců nastat, tak vhodné přístupy 

k multikulturní výchově na školách.  

V praktické části své práce jsem se věnovala výzkumu na českých i zahraničních školách 

s vyšším zastoupením cizinců ve třídách. Výzkum má charakter případové studie.  

 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda školy do svých programů zapojují multikulturní 

výchovu, jak k ni přistupují a jaké metody využívají, ale především pak nalezení 

takových přístupů a metod práce, které by byly inspirací pro české školy, které vykazují 

nižší počet cizinců ve třídách a kde je tak důležitost multikulturní výchovy v některých 

případech opomíjena.  

 

Výzkumný úkol č. 1. bylo zjistit, co pro učitele a ředitele škol multikulturní výchova 

znamená a jak ji na svých školách realizují, a to na úrovni klimatu a zvolených metod.  

Výzkumný úkol č. 2 bude nalézt inspiraci pro české školy, které  nevykazují vysoký počet 

cizinců ve třídách či se multikulturní výchově ve velké míře nevěnují . 

 

Ve svém výzkumu jsem využila metodu pozorování, metodu rozhovoru a metodu dotazníku.  

Mým prvotním záměrem nebylo použít dotazník pro zjišťování informací od třídních učitelů, 

chtěla jsem použít metodu rozhovoru. Problém však spočíval v možnosti realizace těchto 

rozhovorů, a to, jak z časových, tak organizačních důvodů škol. Připravené otázky jsem tedy 

vpracovala do svých dotazníků.  

Výzkumný vzorek byl vybrán záměrně. Výzkum proběhl ve dvou skupinách škol. První 

skupinu zastupovaly zahraniční školy , školy s vysokým počtem cizinců ve třídách. Druhou 

skupinu představovaly české školy s nižším počtem žáků-cizinců ve třídách.  Každá skupina 

byla zastoupena 3 školami. Pozorování na školách  jsem zaměřila na vedení tříd učiteli, 

zapojení prvků multikulturní výchovy do vyučování, či promítnutí multikulturní výchovy do 

výzdoby škol. 



 

 
 
 
Rozhovor s vedením škol bude obsahovat tyto otázky:  
 

1. Kolik studentů máte registrovaných ve vaší škole? 

How many students are registered in your school? 

2. Jaké je národnostní složení těchto studentů? 

What different nationalities do you have in your school? 

3. Příjímáte děti všech národností? 

Do you accept a child from any culture into your school? 

4. V jakém jazyce probíhá výuka na vaší škole? 

What language is your program in? 

5. V čem je vaše škola specifická? 

What is specific about your school? 

6. Jaký má vaše škola, školka vzdělávácí program? 

What curriculum does your school use? 

7. Je multikulturní výchova součástí vašeho vzdělávacího programu? 

Is multicultural education part of your curriculum? 

8. Je váš vzdělávací program přizpůsobený dětem pocházejících z různých kultur? 

Is your curriculum adapted to the different nationalities that are in your school? 

9. Narážíte na problém v komunikaci s rodiči, kteří nemluví řečí vaší školy? 

Have you come across any difficulties when talking to parents who do not speak the 

language? 

10.  Jak řešíte případnou jazykovou nepřipravenost studentů. 

How do you support the children who do not speak the language? 

11. Existují ve vaší škole? 

Do you have any school policies on multicultural education in your school? 

12. Pořádáte jakékoliv akce s multikulturní tématikou? 

Does your school hold any events with a multicultural theme? 

 

 

 

 



 

 

 

Dotazníky pro třídní učitele v českých a zahraničních školách budou 

obsahovat tyto otázky: 

Obecné  informace  

General Information 
 

1.  Podporuje vaše škola dostatečně vzdělávání dětí pocházejících z odlišných kultur ?                                      

How well do you think your school caters for children from different cultures ? 

2. Jak spolupracuje vaše škola s rodiči těchto dětí a pomáhá jim se do nové kultury začlenit?                   

How  well do you think your school caters for parents from different cultures? 

3. Prosím uveďte, jak vaše škola podporuje děti a rodiče pocházejících z odlišných kultur?                   

Please, list things that your school does to support both children and parents. 

4. Napadá Vás něco, co by vaše škola mohla dělat navíc?                                                                               

Are there any other things your school could do? Please, list examples.  

5. Setkali jste se někdy s  multikulturním problémem na vaší škole?                                                           

Have you ever come across any culture difficulties in your school ? 

6. Pokud jste odpověděli ano, můžete prosím napsat, s jakým problémem jste se setkali a jak jste ho 

popřípadě řešili?                                                                                                                                                     

If your answer is yes, could you write down what difficulties they were and how you overcame the issue? 

7. Je multikulturní výchova součástí vašeho vzdělávacího programu?                                                             

Is multicultural education part of your curriculum? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Třídní informace                                                                                          

Class Information 

1. Má každé dítě ve vaší škole příležitost mluvit během dne svojí rodnou  řečí                                               

Does every child in your class get an opportunity to speak their own language during the day? 

2. Ovlivňuje složení třídy vaše plánování a přípravu na hodiny?                                                                   

Does different cultures in your class effect your planning? 

3. Zapojujete prvky multikulturní výchovy do svých hodin?                                                                               

Is multicultural education part of your lessons? 

4. Jak byste  hodnotili  vaši výchovně vzdělávací činnost  s vícenárodnostní třídou?                                    

How would you describe working with different nationalities in one class? 

5. Poskytujete svým žákům – cizincům hodiny jazykové výchovy navíc, pokud jsou zapotřebí?                      

Do your students receive extra literacy lessons if needed? 

6.  Pokud ano, jakého jazyka se hodiny týkají?                                                                                                    

If yes, which language are these lessons in? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Průběh, prezentace a interpretace výzkumu 

 

Do skupiny s vyšším počtem cizinců jsem zařadila školu Prague British School, školu 

Lauderovy školy a také Lycéé Francais de Prague. Tyto školy jsem vybrala zejména proto, že 

vykazují poměrně vysoký počet dětí – cizinců ve škole. Jednotlivé školy představím 

postupně, popíšu, co jsem zjistila během pozorování ve školách, dále rozeberu rozhovor 

s vedením škol a nakonec se budu věnovat dotazníkům, které vyplnili třídní učitelé. Výsledky 

z dotazníků nejprve v textu vypíšu a na závěr této kapitoly udělám srovnání škol zahraničních 

se školami českými. První školou bude Prague British School, kde se zaměřím na mateřskou 

a základní školu, Gymnázium nebude součástí výzkumu.  

 

Prague British School 

 
Jako stěžejní školu první skupiny si zvolím mezinárodní britskou školu Prague British School 

(dříve The British International School of Prague), a to především z toho důvodu, že nebudu 

čerpat pouze ze získaných informací, ale také z vlastní zkušenosti, jelikož jsem ve jmenované 

škole sama učila. V Prague British School jsem působila celkem 5 let, a to jak v sekci britské, 

tak tehdy také v česko-britských třídách ( Nyní Česko-britská základní škola). Prague British 

School je soukromá škola nabízející britské vzdělání dětem od 1,5 do 18 let. Jesle a mateřská 

škola sídlí v Praze 4 Modřanech a Praze 6 Vlastině, základní škola v Praze 4 Kamýku a Praze 

6 Vlastině. Gymnázium nalezneme v Praze 4 Kamýku.  

 

Pozorování  
Během pozorování jsem shledala klima celé školy velmi pozitivní, prostředí barevné a 

podněcující. Multikulturní výchova se promítá, jak do učebních materiálů, tak také do 

výzdoby školky a školy. Na nástěnkách tak můžeme vidět  básničky psané jazykem studentů, 

mapy ukazující, odkud děti pochází,  Prvky multikulturní výchovy se objevují ve většině 

předmětů, avšak nejvíce v předmětě nazvaným Social and Emotional learning nebo-li SEAL. 

Dále zpozorujeme zapojení multikulturní výchovy např. do hodin History či Geography, 



 

které jsou součástí výuky již 5 a 6 leých žáků. Složením třídy, která je vícenárodnostní se ale 

kulturní zvyky a tradice promítají i do dalších předmětů, zvláště pak při tématicky 

zaměřených týdnech jako jsou International week ( mezinárodní týden) či Book week ( týden 

knihy). Učební pomůcky pochází z Velké Británie a často obsahují prvky multikulturní 

výchovy 

 

Rozhovor  s vedením školy  
Z provedeného rozhovoru jsem se dozvěděla, že v celé škole je registrováno celkem 670 dětí, 

mateřská škola a základní škola dohromady vykazuje celkem 370 dětí. V přiložené tabulce 

uvádím zastoupené národnosti a počet studentů těchto národností ve třídách. 

 
Tabulka č. 1 
 

Zěmě z které děti pochází    Počet dětí s touto národností na škole 
Afghánistán 3 
Austrálie 2 
Ázerbajdžánská republika 3 
Belgie  7 
Bosna  4 
Brazílie  1 
Bulharsko  3 
Čína 2 
Česká republika  116 
Dánsko  5 
Finsko 2 
Francie 6 
Georgia 1 
Gruzie 2 
Holandsko 13 
Indie 2 
Indonézie 2 
Írán  2 
Irská republika 7 
Izrael  2 
Itálie 9 
Japonsko 11 
Jemen 1 
Jihoafrická republika 3 
Kanada 2 
Kazachstán 3 
Korea 20 
Kuwajt 5 
Kyrghystán 2 



 

Litva 2 
Maďarsko 10 
Mexiko 2 
Mongolsko 1 
Německo 7 
Nový Zéland 2 
Pakistán 2 
Polsko 16 
Portugalsko 1 
Rusko 15 
Srbsko 1 
Slovenská republika 4 
Spojené státy Americké 8 
Švédsko 1 
Tadžekistán 2 
Tanzánie 1 
Ukrajina 3 
Veitnam  6 
Velká Británie 49 

 
 

Tabulka č. 1 vykazuje celkem 48 odlišných národností. Nejrozšířenější národností je 

národnost česká, u které uvádím cekem 116 studentů na škole, druhá nejzastoupenější 

národnost je národnost britská, další národnosti dle výše zastoupení na škole můžeme vidět 

v přiloženém grafu. Vypsané země vykazují více než 5 dětí ve škole. Poslední část grafu 

zobrazuje všechny zbylé zastoupené země s méně než 5 dětmi  ve škole. Graf  znázorňuje, jak 

je národnostní složení ve škole pestré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Graf č.1 znázrňující údaje z tabulky č.1 
 

 
 
 
 

Z rozhovoru jsem se dále dozvěděla, že škola příjímá děti všech národností. Podmínkou 

přijetí je předložení zprávy o předchozí docházce do jeslí, mateřské školy či základní školy. 

Výuka ve škole probíhá v anglickém jazyce, kromě hodin českého jazyka. Hodiny českého 

jazyka probíhají zvlášť pro děti české a děti z ostatních zemí. České děti mají hodiny českého 

jazyka 3 x týdně, děti – cizinci mají výuku českého jazyka 1 x týdně.  Pokud je zapotřebí, 

škola dětem poskytuje individuální hodiny angličtiny navíc, aby jim tak pomohla se v novém 

prostředí brzy zorientovat a lépe porozumět vyučovanému. Dle vedení školy je škola 



 

specifická především svou profesionální, ale zároveň přátelskou atmosférou, která panuje, jak 

mezi učiteli a dětmi, tak také mezi rodiči a učiteli, dětmi nazájem a učiteli navzájem. Škola si 

zakládá na týmové spolupráci učitelů.  

 

Škola používá plošně vzdělávací program International Primary 

Curriculum(http://www.internationalprimarycurriculum.com/). International Primary 

Curriculum je již připravený vzdělávací program, který školy přebírají a dle tohoto programu 

pracují a plánují. 

 
V Prague British School se multikulturní výchova prolíná všemi předměty, avšak nejvíce je 

obsahlá v předmětu Social emotional  aspects of learning ( SEAL), kde se s prvky této 

výchovy úzce pracuje.  

 

International Primary Curriculum je určeno právě mezinárodním školám s vysokým počtem 

zastoupených národností. Prvky multikulturní výchovy jsou zde začleněny do všech oblastí.  

 

Škola nenaráží na problém v komunikaci s rodiči, kteří nerozumí anglicky. Pokud je 

zapotřebí,škola zajistí překladatele.  

 

Ve škole neexistují  vnitřní předpisy pojednávající specificky o multikulturní výchově, 

nepsaná pravidla a zkušenosti si učitelé a vedení školy předávají na pravidelných schůzích.  

 

Třídní učitelé pochází z Anglie, Skotska, Jižní Afriky, Francie a Irska. Třídní asistenti 

pochází z České republiky, Skotska, Japonska, Anglie a Ruska. Učitelé specialisté pochází ze 

Spojených států Amerických, Kanady, Anglie, Skotska a Francie.  

 

Prague British School každoročně organizuje mnoho akcí spjatých s multikulturní výchovou.  

 

Akce školy s multikulturní tématikou 

International evening  

Na této akci spolupracují rodiče se školou. Zastoupené národnosti ve škole představují své 

nejoblíbenější gastronomické pochoutky.   

 



 

Guy Fawkes Night – britský svátek                                                                                     

V tento den probíhá ve škole velká oslava a na závěr ohňostroj 

Burn’s night  - skotský svátek  

International Coffee Mornings – schůzky rodičů a přátel školy, pokaždé organizované rodiči 

z jiné země.   

Mikuláš – český svátek 

St. Patric’s Day – irský svátek  

Chinese New Year – Čínský Nový rok 

Country themed asseblies – pravidelné besídky, které si žáci jednotlivých tříd připravují pro 

své spolužáky z ostatních tříd. Pokaždé je vybrána jiná země.  

International Book week – Týden knihy, kde jsou zapojeni rodiče různých národností, kteří 

dětem čtou knihy ve svém jazyce 

Country themed coffee mornings – kávové dopoledne pro rodiče, kde organizace spočívá na 

samotných rodičích, pokaždé se náplně ujme zástupce jiné národnosti.  

International Menu – školní jídelna vaří jídlo z celého světa, jednotlivé země se mění po 

týdnech.  

Dotazování učitelů 
V Prague British School vyplnilo dotazníky celkem 8 třídních učitelů.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 88% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře stará  

a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole 12% (1 učitel) uvádí, že se škola stará 

průměrně. Také na otázku, jak škola spolupracuje s rodiči těchto dětí učitelé odpověděli 

totožně. Učitelé uvedli, že škola pomáhá dětem a rodičům se do nové kultury začlenit 

především pomocí společných akcí pořádaných školou, jako je např.International Evening, 

Country themed coffee morning, country specific assemblies. Škola také napomáhá rodičům 

tak, že své informativní dopisy rozesílá hned v několika světových jazycích. Dětem jsou 

poskytovány individuální hodiny anglického jazyka, pokud jsou při vstupu do školy 

zapotřebí. Také rodiče mohou docházet na jazykové kurzy. Při zahájení školní docházky se 

vedení vždy snaží o to, aby se rodiny pocházející ze stejné země ve škole seznámili, neboť 



 

jim to může značně usnadnit a zpříjemnit začátky v nové zemi, škole. Na počátku školního 

roku se tak za tímto účelem pořádá tzv. Welcome Picnic.  

Jelikož je ve škole silně zastoupena také  korejská národnost, ve škole působí také korejský 

učitel, který vede s korejskými dětmi individuální výuku angličtiny a také ve škole působí 

jako tlumočník na schůzkách korejských rodin se školou. Dle učitelů je také jistou pomocí 

Mezinárodní curriculum, které škola používá a které je přizpůsobeno potřebám mezinárodní 

společnosti. Škola má také Friends Association nebo – li združení přátel školy, kde mají 

rodiče možnost se více zapojit do dění školy, pokud mají zájem.  

K bodu, co by školka mohla dělat navíc, učitelé uvádějí, že by se např. rodiče cizích 

národností mohli s dětmi podělit o poznatky ohledně země, ze které pocházejí. Někteří učitelé 

také zmínili, že jim ve škole chybí možnost náboženské výuky. Na otázku, zda se učitelé 

někdy ve své škole setkali s multikulturním problémem 50% odpovědělo, že ano a 50%, se 

s tímto problémem nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na multikulturní problém ve škole uvádí 

např. problém jazykové bariéry, kde pomohlo to, že spolužák se stal překladatelem, dále také 

např. problém v náboženství, kde učitel narazil na problém v přípravě Vánoční besídky, 

kterou musel spíše nazvat Zimní besídkou. U některých národností učitelé uvádí, že jim chybí 

pomoc rodičů doma, a to např. s domácím úkolem.  Škola se také setkává s rozdílnými 

očekáváními rodičů dětí.  Problémy tohoto typu se ve škole řeší diskuzí s rodinami dětí, kde 

se problém rozebere a vysvětlí z obou stran a nalezne se určitý kompromis. 75% dotázaných 

učitelů odpovědělo, že je multikulturní výchova součástí vzdělávacího programu školy. 25% 

učitelů odpovědělo v tomto bodě záporně. 75% učitelů se domnívá, že všechny děti mají 

někdy  možnost hovořit ve škole svým vlastním jazykem, 25% odpovědělo záporně. Na 

otázku, zda složení třídy ovlivňuje plánování na hodiny odpovědělo 62,5% učitelů, že pouze 

někdy a zbylých 37,5% odpovědělo ano. 100% učitelů zapojuje prvky multikulturní výchovy 

do svých hodin.  Pro 62,5% dotázaných učitelů je výuka ve vícenárodnostních třídách 

inspirující, pro 25% je to určitá výzva  a  12,5% nevidí rozdíl s klasickou třídou. 100% 

učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají extra hodiny anglického, francouzského nebo 

českého jazyka, pokud je to zapotřebí.  

 

 

 

 



 

 

Lauderovy školy 

 
Lauderovy školy je název Mateřské , Základní školy a Gymnázia při Židovské obci v Praze 2, 

Vinohradech. Představují vzdělávací projekt Židovské obce v Praze pro děti se zájmem o 

výchovu v duchu židovství. Škola není určena pouze dětem židovského původu, avšak 

všichni studenti musí respektovat židovské náboženské, kulturní a etnické tradice a hodnoty.  

 

Pozorování  
Během svého pozorování jsem se zaměřila na klima školy, které jsem shledala pozitivní, 

zejména pak v části, kde sídlí mateřská škola. Multikulturní tématika se promítá do výzdoby 

školy, avšak převážně se zaměřuje na českou  a hebrejskou kulturu. Na nástěnkách ěi na 

dveřích můžeme vidět hebrejské písmo, názvy svátků v hebrejštině, jména tříd v hebrejštině. 

Popisky obrázků na nástěnkách jsou taktéž v hebrejštině. Výuka probíhá v menších 

skupinách (okolo 10 dětí ve třídě), kulturní zvyky a tradice zemí jsou často začleněny do 

hodin, zejména pak, pokud se slaví určitý svátek.  Děti respektují židovské tradice, avšak učí 

se také tomu, že kulturní zvyky nejsou všude stejné. Je pochopitelné, že škola neslaví Vánoce 

a Velikonoce, ale děti vědí, že ostatní kultury tyto svátky slaví a jakým způsobem je slaví. 

 

Rozhovor s vedením školy 
Z rozhovoru s vedním školy jsem s dozvěděla, že v celé škole je registrováno celkem 150 

dětí. Z toho je 22 dětí zapsáno v mateřské škole, 48 v základní škole a zbytek připadá 

gymnáziu. Do této školy dochází děti z Čech, Izraele, Moldávie a Ruska. V přiložené tabulce 

uvádím počet dětí pocházejících z jednotlivých zemí.  

 

 
Tabulka č. 2 
 

Zěmě z které děti pochází    Počet dětí s touto národností na škole 
Česká republika 114 
Izrael 30 
Moldávie 1 
Rusko 5 

 
 



 

 
 
Graf č.2 znázorňující údaje z tabulky č.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Z rozhovoru s vedením školy jsem se dále dozvěděla, že škola příjímá děti všech národností, 

a to i bez židovského původu, avšak pokud se jedná o rodinu, která nemá židovský původ, 

nejprve s rodiči dětí škola prodiskutuje, proč si pro své dítě vybrali právě židovskou školu a 

zda toto prostředí bude pro dítě optimální. Škola takto postupuje zejména proto, aby tak 

nedocházelo k negativnímu postoji dítěte ke škole, k nepochopení filosofie školy, odmítání 

židovských tradic a zvyků. Pokud se dítě ocitne v takovéto situaci, může v některýh 

případech dojít až ke ztrátě vlastní identity, kde dítě nechápe, kam patří a co je mu vlastní, 

jaké má dodržovat zásady,atd.  

 

Výuka v Lauderovy školy probíhá v českém jazyce s výjimkou hodin židovské výchovy a 

hebrejštiny, na kterou jsou vyhrazeny 4 hodiny týdně.  

 

Škola je specifická především výukou hebrejského jazyka a židovské výchovy.  

 

Mateřská škola používá používá metodiku předškolního vzdělávání Začít spolu. Program 

rozvíjí klíčové dovednosti dětí, jako je schopnost komunikace, spolupráce a umění poradit si 

v řešení problémů. Židovský a obecný program školky se úzce prolínají. Děti se během roku 

setkávají s židovskými svátky, příběhy z Tóry nebo tématy spojenými se státem Izrael. 

Výuka probíhá v týdenních cyklech. Každé ráno program dětí začíná ranní modlitbou, která 

je ale vždy vedena hravou formou pro děti. Děti dodrřují take požehnání před jídlem a po 



 

jídle. V pátek se děti účastní šabatové oslavy. Šabat začíná pátečním večerem a končí 

sobotním večerem, je to den, kdy Bůh dokončil stvoření světa.  

Školka má bilingvní charakter. Ve třídách působí rodilá mluvčí z Izraele, která s dětmi 

komunikuje v hebrejštině a vede kazdé ráno jedno z center aktivit. Zároveň je učitelkou 

Hebrejské chvilky, ve které se děti každý den hravou formou učí základům moderní 

hebrejštiny. 

 

Škola má svůj vlastní vzdělávací program „ Le Chajim“, který vychází z rámcových 

vzdělávacích programů ministerstva školství pro základní a gymnaziální vzdělávání.  

 

Ve svém školním vzdělávacím plánu má škola vypsaná témata, která se týkají multikulturní 

výchovy a budou se s dětmi probírat. Děti ve výuce často pracují na projektech, které jsou 

většinou zaměřené na židovské příběhy, ale mohou se dotýkat i dalších kultur.  

 

Vzdělávací program je přizpůsoben dětem pocházejícím z různých kultur, jelikož se zde 

jedná převážně o děti s židovským původem, tudíž škola se snaží o to, aby zde pokračovala 

myšlenka tradic.   

 

Učitelé a vedení školy nemá problém v komunikaci s rodiči , kteří nehovoří česky, ve škole 

jsou anglicky, rusky i hebrejsky hovořící učitelé.  

 

Ve škole neexistují vnitřní řády či předpisy týkající se výhradně multikulturní výchovy. 

Vedení školy však organizuje tzv. Židoškolení, které jsou organizována v budově školy, 1 – 2 

x měsíčně a jsou určena všem učitelům. Učitelé se také účastní školení, která se konají 

v zahraničí např. ve Vídni či Izraeli. Někteří z učitelů prošli také seminářem na multikulturní 

výchovu, který se konal pod záštitou programu Začít spolu. Paní ředitelka oddělení mateřské 

školy také působila jako školitel na téma Integrace Romů v Ústí nad Labem, byla zapojena do 

semináře Varianty, kde se v tu dobu snažili o to, aby se multikulturní výchova zapojila do 

školních vzdělávacích plánů jako průřezové téma, jako tomu je v současnoti.  

 

Škola spolupracuje s Metou, která vede intenzivní kurzy češtiny pro děti a s Inkluzivní 

školou, kde je spolupráce nejčastější především před vstupem do základní školy.  

 



 

Všichni učitelé jsou Češi, s výjimkou rodilé mluvčí z Izraele, která působí především u 

předškolních dětí.  S dětmi pracuje v průběhu celého dne, vede jedno z center aktivit každé 

dopoledne a také Hebrejskou chvilku.  

 

Co se týká akcí pořádaných školou, které mají multikulturní tématiku, můžeme jmenovat 

výstavy, které škola každý rok pořádá či pravidelné workshopy pro rodiče a děti. Pro Dům 

sociální péče Hagibor škola připravuje vystupování dětí, kde je dětmi připraven zajímavý 

program a také balíčky pro nemocné a staré, které děti do Domu sociální péče přinášejí.Portál  

http://www.inkluzivniskola.cz/ může být učitelům také nápomocná. Webové stránky se 

věnují  integrací cizinců do škol,  inkluzivní výuce, výuce českého jazyka pro cizince nebo 

třeba také metodami multikulturní výchovy. V lze zvolit při začleňování multikulturní 

výchovy do výuky. Tyto metody mohou jednak pomoci při samotné implementaci MKV do 

výuky a zároveň vám mohou posloužit i s nenásilnou integrací žáků-cizinců případně jejich 

začlenění se do kultury země a do širší společnosti.  

 

Dotazování učitelů 
V Lauderovy vyplnili dotazníky celkem 4 třídní učitelé.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 100% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře 

stará  a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole. Také na otázku, jak škola spolupracuje 

s rodiči těchto dětí učitelé odpověděli totožně. Učitelé uvedli, že škola pomáhá dětem a 

rodičům se do nové kultury začlenit především pomocí doučování českého jazyka, konzultací 

s rodiči, svým individuálním přístupem. Škola také umožňuje komunikaci žáků se školou 

v jejich rodném jazyce či v angličtině, pokud nemluví česky. Komunikace s rodiči probíhá 

také formou e-mailů. Škola dbá na vstřícný a trpělivý přístup ke všem dětem a rodičům a 

snaží se do svých hodin zapojit co možná nejvíce prvků multikulturní výchovy.  

75% učitelů uvádí, že je nenapadá nic, co by škola mohla dělat navíc, 25 % uvedlo, že by 

škola mohla zajistit více programů z multikulturního centra k představení jiných kultur. 

Na otázku, zda se učitelé někdy ve své škole setkali s multikulturním problémem 25% 

odpovědělo, že ano a 75%, se s tímto problémem nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na 

multikulturní problém ve škole uvádí např. problém s chlapcem, který hovořil pouze rusky a 

výchovný styl rodiny se neslučoval s chodem školy.  

 



 

100% dotázaných učitelů odpovědělo, že  multikulturní výchova je součástí jejich 

vzdělávacího programu školy. 75% učitelů se domnívá, že všechny děti mají možnost každý 

den hovořit ve škole svým vlastním jazykem, 25% odpovědělo pouze někdy. Na otázku, zda 

složení třídy ovlivňuje plánování na hodiny odpovědělo 50% učitelů, že ano, 25% pouze 

někdy a 25 % odpovědělo ano. 100% učitelů zapojuje prvky multikulturní výchovy do svých 

hodin.  Pro 75% dotázaných učitelů je výuka ve vícenárodnostních třídách inspirující, pro 

25% je to určitá výzva. 100% učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají extra hodiny 

českého jazyka, pokud jsou zapotřebí.  

 

Lycéé Francais de Prague  

 
Lycée Francais de Prague je francouzské lyceum sídlící v Praze 5. Škola  propojuje zásady 

francouzského školství s vlivy českého prostředí. Usiluje především o to, aby dokázala plně 

využít spontánně vzniklé bikulturní atmosféry a nadále rozvíjela hodnoty francouzského 

vzdělávacího systému v inspirujícím prostředí kulturního bohatství hostitelské země. 

 

Pozorování 
Během svého pozorování jsem se zaměřila na zapojení multikulturní výchovy do výuky 

v mateřské a základní škole. Během svého pozorování jsem neshledala mnoho prvků či 

metod multikulturní výchovy. Učitelé se zaměřovali ve většině případů pouze na českou a 

francouzskou kulturu, jelikož škola používá svůj francouzský vzdělávací program, který je 

pouze přizpůsoben lokalitě školy nikoliv tomu, jaké národnosti jsou ve škole zastoupeny. 

Samozřejmě je na třídním učiteli, zda multikulturní výchovu zapojí či nikoliv. Multikulturní 

prvky se objevují ojediněle, více v mateřské škole, než-li v základní škole.  V mateřské škole 

jsem zaznamenala téma Afrika, kde se děti učily  o tom, kde Afrika leží, jací obyvatelé tam 

žijí, jak vypadá africká příroda a co je pro tuto zemi dále charakteristické. Klima celé školy 

působilo přátelsky. Zaražením pro mne ale bylo nejmladší oddělení mateřské školy, kde dle 

mého názoru třída působila školním dojmem. Příčinou je zde jednak francouzský systém, 

který mateřskou školu považuje jako přípravu na základní školu, ale také propojení mateřské 

a základní školy a  lokalita těchto škol v jedné budově. Osobně jsem navštívila třídy, 

knihovnu i počítačovou místnost. Z výzdoby prostor jsem zachytila opět českou a 

francouzskou kulturu, jen v mateřské škole se promítalo téma Afrika také do nástěnek a další 



 

výzdoby, kde jsou umístěny africké masky, oblečení, hudební nástroje či namalovaní malí 

Afričani.  

 

Rozhovor s vedením školy  
 
Během rozhovoru s vedením školy jsem zjistila, že v celé škole je registrováno celkem 677 

dětí, z níchž 99 dětí navštěvuje mateřskou školu, 228 dětí základní školu a zbytek připadá 

gymnáziu.  

 

Ve škole je zastoupeno celkem 21 národností. Přiložená tabulka uvádí jednotlivé národnosti a 

počet těchto dětí dohromady v mateřské a základní škole. Upozorňuji na fakt, ž eve škole je 

celkem 71 dětí se dvěmi národnostmi a 3 děti se třemi národnostmi. Všechny národnosti tak 

započítávám zvlášť. 

 
Tabulka č. 3 
 

Zěmě z které děti pochází (národnost)    Počet dětí s touto národností na škole 
Alžírie 3 
Anglie  7 
Belgie 4 
Česká republika 114 
Egypt 6 
Francie 204 
Holandsko 2 
Itálie 1 
Irská republika  2 
Japonsko 2 
Kanada 6 
Německo 7 
Polsko 1 
Portugalsko  1 
Rakousko 3 
Slovensko 11 
Spojené státy americké  7 
Sudán 1 
Sýrie 1 
Španělsko 8 
Veitnam 2 
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Z rozhovoru jsem nadále zjistila, že škola příjímá děti všech národností, i bez znalosti 

francouzského jazyka, což je při zápisech běžným jevem.  

 

Celý program je postaven na francouzském vzdělávacím systému a probíhá ve francouzském 

jazyce s výjimkou hodin anglického jazyka, který je vyučován 1 x týdně od 2. třídy a s 

výjimkou českého jazyka, který je vyučován 3 x týdně pro české děti a 1 x týdně pro děti 

odlišných národností.  

 

Dle vedení je škola specifická především svým francouzským vzdělávacím systémem a 

celkovému francouzskému postoji k výchově a vzdělávání, dalším specifikem je samozřejmě 

take to, že výuka probíhá ve  francouzském jazyce. České děti mají možnost si plnit povinnou 

školní docházku ve své kmenové školy, což pro rodiny organizuje škola na dvou základních 

školách v Praze 5. Pokud však rodič chce, může své dítě zapsat i v jiné základní škole na 

území ČR.  

 



 

Jak jsem již uvedla škola vyučuje dle francouzského vzdělávacího programu. Školní 

docházka na základní škole je rozčleněna do tří cyklů ( Prvotní výuka, Základy vzdělání a 

pokračovací cyklus). Průběh výuky může tedy být více přizpůsobován potřebám každého 

žáka. Plynulý přechod mezi mateřskou a základní školou, později pak mezi základní školou a 

druhým stupněm (Collège) umožňuje zajistit kontinuitu výukových programů a je jednou z 

podmínek zdárného průběhu školní docházky 

 

Mateřská škola představuje náplň cyklu Prvotní výuky. Během docházky si dítě má 

uvědomit, že učení je nadále přirozeným horizontem jeho života a akceptovat střídání her a 

jiných aktivit. Tak se postupně z dítěte rodí školák. Posláním mateřské školy je přizpůsobit se 

individuálním potřebám dítěte, naučit ho samostatnosti a vštípit mu znalosti a dovednosti 

nezbytné k úspěšnému zvládnutí prvních krůčků ke vzdělání. Dítě především rozvíjí svou řeč. 

Usilujeme, aby hovořilo srozumitelným, bohatým jazykem. V mateřské škole si dítě buduje 

vztahy k ostatním dětem a k dospělým. Učí se využívat svých pohybových, smyslových, 

citových, sociálních a intelektuálních schopností. Objevuje písmo a psaný text. Výukové 

situace : hry, ruční práce,výtvarná činnost, řečové aktivity, pohybová výchova, zpěv, 

říkanky…. povzbuzují a usměrňují zvídavost dítěte, přinášejí mu další a další zkušenosti z 

nejrůznějších oblastí a posilují jeho chápavost.Ředitel školy uvádí že mateřská škola vytváří 

podmínky k tomu, aby první zkušenosti dítěte se školou byly pozitivní. Program je vložen 

celkem do 24 vyučovacích hodin týdně a  vychází ze šesti tématických okruhů  

• rozvoj řeči    

• seznámení s psanými texty    

• výchova žáka    

• pohybová výchova    

• objevování světa    

• rozvoj citovosti, fantazie, tvůrčích schopností 

Oddělení nejmenších  dětí dale označováno jako PS a prostřední oddělení (MS) tvoří 

společně tzv. I.cyklus - cyklus prvotní výuky. Pozornost učitelů je zaměřena především na 

rozvoj řeči. V oddělení nejmenších dětí je do rozvrhu zařazen odpolední odpočinek. 

Oddělení předškolních dětí (GS) tvoří s prvními dvěma ročníky elementární školy cyklus 

základů vzdělání. Zde se přistupuje k prvním etapám výuky čtení a psaní. 

 

( ředitel školy Hervé Leblanc, 13.prosince 2010).  



 

 

Multikulturní výchova není součástí školního vzdělávacího programu, ani jako průřezové 

téma, jako je tomu v českých školách.  

 

Školní vzdělávací program pochází z Francie a tudíž je určen především francouzským 

studentům a není na multikulturní zastoupení ve třídách nikterak upraven. Jediné, co tento 

program upravuje je rozsah individuálních hodin francouzského jazyka, které jsou ve škole 

poskytovány dětem s nulovou či minimální jazykovou vybaveností, v rozsahu, který 

potřebují. V průběhu roku se počet hodin upravuje dle pokroků studentů. Dle potřeby je učitel 

specializující se na individuální hodiny francouzštiny buď s dítětem ve třídě a pomáhá mu 

přímo ve výuce či si ho bere na individuální lekce do své třídy. Tyto hodiny jsou nazávány 

Français langue étrangère  nebo –li French as a foreign language nebo-li francouzština jako 

cizí jazyk ( FLE). 

 

Škola nemá problémy s komunikací s rodiči či dětmi, které nerozumí francouzsky. Ve škole 

se lze domluvit česky, anglicky či rusky. Pokud rodič nehovoří ani jedním z uvedených 

jazyků, většinou si na schůzky se školou přivede svého tlumočníka.  

 

Škola nemá žádné vnitřní předpisy týkající se multikulturní výchovy, školní řád také o 

multikulturalitě na škole nehovoří. Učitelé si ale své zkušenosti předávají na pravidelných 

schůzích každý týden. Učitelé se také několikrát do roka účastní různých školení určených 

francouzským školám, které se organizují na jednotlivých školách ve východní Evropě. 

Školení tak probíhají nejenom ve Francouzském lyceu v Praze, ale také v Budapešti či 

Varšavě, kde se take nachází francouzské školy pracující se stejným vzdělávací programem. 

Tyto  školení jsou organizována Agenturou pro francouzské školství v zahraničí, která nese 

zkratku AEFE  - Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alespoň jednou do roka 

tato agentura organizuje školení na téma, které se týká take multikulturní výchovy ve 

školách. ( nemusí být hlavní náplní školení, ale např. podtématem). 

 

Učitelský sbor má složení následující: 90% učitelů jsou Francouzi, zbytek náleží českým 

učitelům, kteří ve škole vedou hodiny českého jazyka a poté učitelé pocházející z Velké 

Británie, kteří mají na starost výuku angličtiny.  

 



 

Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání a složenou zkoušku CRPE nebo-li Concours de 

recrutement de professeur des écoles. 

 

Škola neorganizuje žádné akce s multikulturní tématikou.  

 
Dotazování učitelů 
V Lycée Francais de Prague vyplnilo dotazníky celkem 8 třídních učitelů.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 100% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře 

stará  a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole. Na otázku, jak škola spolupracuje 

s rodiči těchto dětí 50% učitelů odpovědělo velmi dobře a 50% průměrně. Učitelé uvedli, že 

škola pomáhá dětem a rodičům se do nové kultury začlenit především pomocí individuálního 

přístupu, poskytuje dětem individuální hodiny francouzského jazyka navíc nebo učitel 

vypomáhá dítěti přímo ve třídě. Dále je uvíděna trpělivost, častá komunikace s rodiči a 

otevřenost školy. Učitelé uvedli, že by bylo vhodné organizovat např. mezinárodní večery pro 

rodiny a školu či pravidelná setkávání rodičů dětí ve škole. Pozitivní dopad by dle učitelů 

měly také jazykové kurzy pro rodiče dětí. Na otázku, zda se učitelé někdy ve své škole setkali 

s multikulturním problémem 25% odpovědělo, že ano a 75%, se s tímto problémem 

nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na multikulturní problém ve škole uvádí např. jiný pohled 

rodin na výchovu dětí nebo vysoká očekávání rodičů. Většinou se veškeré problémy vyřeší 

diskuzí s rodiči. 100% dotázaných učitelů odpovědělo, že  multikulturní výchova není 

součástí jejich vzdělávacího programu školy, v tomto programu není ani průřezovým 

tématem. 75% učitelů se domnívá, že všechny děti mají někdy možnost hovořit ve škole 

svým vlastním jazykem, 25% odpovědělo, že nemají. Na otázku, zda složení třídy ovlivňuje 

plánování na hodiny odpovědělo 100% učitelů, že ano. 100% učitelů zapojuje prvky 

multikulturní výchovy do svých hodin.  Pro 25% dotázaných učitelů je výuka ve 

vícenárodnostních třídách inspirující, pro 25% je to určitá výzva, 50% nevidí rozdíl s běžnou 

třídou. 87,5% učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají extra hodiny francouzského a  

českého jazyka pravidelně, 12, 5 % uvedlo, že hodiny jsou nahodilé .  

 

 

 

 

 



 

Nyní představím české školy s nižším počtem žáků- cizinců 

 

Základní škola Londýnská 
 

Základní škola Londýnská sídlí v Praze 2, Vinohradech. Jedná se o státní základní školu 

s programem Svobodná základní škola.  

 

Pozorování  
Během svého pozorování  jsem se zaměřila především na to, jak škola zapojuje multikulturní 

výchovu do své každodenní práce se studenty. Během pozorování jsem zjistila, že i když se 

jedná o státní českou školu, nachází se zde poměrně hodně studentů – cizinců. Práce s cizinci 

ve třídách je různá, u některých studentů je běžná jazyková bariéra, kterou se učitelé snaží co 

nejdříve odbourat. Pokud dítě nerozumí česky, avšak rozumí anglicky či španělsky, škola mu 

dokáže pomoci, jelikož tyto dva jazyky ovládá. Multikulturní výchova  je vedena ve školním 

vzdělávacím programu jako průřezové téma.  Klima celé školy je velice příjemné a myslím 

si, že pro děti podněcující. Skola má také velice dobré vybavení, didaktické pomůcky a 

profesionální pedagogy.  

 

Rozhovor s vedením školy 
Z rozhovoru s ředitelem školy jsem zjistila, že škola má registrováno celkem 558 dětí. 

Kapacita školy je 560 dětí. Z těchto dětí je ve škole 54 integrovaných dětí.Ve škole je 

zastoupeno celkem 14 odlišných národností. V přiložené tabulce uvádím přesné počty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabulka č. 4 
 

Zěmě z které děti pochází (národnost)    Počet dětí s touto národností na škole 
Česká republika 525 
Francie 1 
Gruzie 1 
Chorvatsko 3 
Litva  1 
Makedonie 1 
Rusko 5 
Řecko 2 
Slovensko 7 
Spojené králosvtví 1 
Spojené státy 1 
Srbsko 5 
Ukrajina 2 
Veitnam 1 
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Dále jsem se z rozhovoru dozvěděla, že škola příjímá děti všech národností, a to i bez 

trvalého pobytu v České republice. U zápisu mají přednost děti cizinců, které hovoří česky a 

pokud ne česky, tak anglicky či španělsky před dětmi, které neovládají ani jeden ze 

zmíněných jazyků.  



 

 

Výuka v ZŠ Londýnská probíhá v českém jazyce, anglický jazyk se přidává od 3.třídy 

povinně, v 7-9.ročníku se přidává druhý jazyk, zde na škole to je španělština.  

 

Škola je specifická v integraci předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co 

nejširších souvislostech. Dále také v možnosti studentů pracovat ve škole s různými 

informačními zdroji jako je internet, učebnice, encyklopedie či rozhovory se zajímavými 

osobnostmi. Jako další bod uvedu to, že se škola dostatečně věnuje, jak dětem se 

specifickými poruchami učení, tak take dětem nadaným. Škola se take odlišuje v systému 

hodnocení, používá plošně slovní hodnocení dětí s grafickým znázorněním. U grafického 

hodnocení se jedná o sebehodnocení dětí. Škola take používá dotazník kulturní mezery pro 

sebehodnocení učiteů.  

 

Škola má plošně svůj vypracovaný vzdělávací plán Svobodná škola.  

 

Multikulturní výchova je průřezovým tématem a je v ZŠ Londýnská zapracovaná do 

předmětů.  

 

Vzdělávací plán školy je přizpůsobený dětem pocházejících z jiných kultur. V plánu je 

stanoveno, jak se bude pracovat s cizinci, pokud je to zapotřebí, vytvoří se pro děti 

individuální vzdělávací plán.  

 

Škola nemá špatnou zkušenost s dorozumíváním se s rodiči dětí – cizinců, většinou jsou 

schopni se dorozumět buď česky, anglicky, španělsky či rusky.  Škola spíše naráží na 

národnostní rozdíly, a to např. u veitnamských rodin v rozlišném přístupu k dívkám a 

chlapcům, kdy dívky jsou opovrhovány a chlapci opěvováni.   

 

Veškeré vnitřní předpisy I školní řád je obecný pro všechny děti. Škola organizuje tzv. Dílnu, 

kde probíhá komunikace s rodiči, např. take povídání s kulturní antropoložkou.  

 

Všichni učitelé v ZŠ Londýnská jsou Češi, s výjimkou rodilého mluvčího z Velké Británie, 

který vede ve škole kroužek angličtiny.  

 



 

Škola organizuje mnoho akcí a číst z nich má take multikulturní tématiku. Uvedu např.“ 

Světový den jazyků”, kde jsou pravidelně realizovány projekty, kde děti prezentují svou 

zemi. Podtéma je každý rok jiné. Naposledy se jednalo o gastronomické zajímavosti  zemí. 

Další akce s multikulturní tématikou nejsou pravidelné, ale spíš nahodilé a odehrávají se v 

jednotlivých třídách.  Časté je, že bilingvníděti připravují projekty proostatní děti ve třídě.   

 

Dotazování učitelů 
V Londýnské ZŠ vyplnilo dotazníky celkem 8 třídních učitelů.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 100% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře 

stará  a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole. Na otázku, jak škola spolupracuje 

s rodiči těchto dětí učitelé odpověděli z 62,5 % velmi dobře a z 37,5% průměrně. Učitelé 

uvedli, že škola pomáhá dětem a rodičům se do nové kultury začlenit především pomocí 

výuky českého jazyka pro cizince, poskytuje konzultace pro rodiče dětí, rodiče i děti mají ve 

škole možnost představit svou kulturu ostatním. Škola bere ohled na děti cizinců při 

hodnocení, a může ponížit očekávané postupy dětí. Škola poskytuje multikulturní prostředí a 

výuku více cizích jazyků. Ve škole probíhá např. anglické čtení, které je vedeno rodilým 

mluvčím. Je zde také věnována zvýšená péče potřebám dětí. 100% učitelů uvádí, že je 

nenapadá nic, co by škola mohla dělat navíc. 

Na otázku, zda se učitelé někdy ve své škole setkali s multikulturním problémem 37,5% 

odpovědělo, že ano a 62,5%, se s tímto problémem nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na 

multikulturní problém ve škole uvádí např. problém se dvěmi africkými etnikami, dále 

jazyková bariéra u některých dětí či problémy v komunikaci s rodiči žáka. 

100% dotázaných učitelů odpovědělo, že  multikulturní výchova je součástí jejich 

vzdělávacího programu školy. 50% učitelů se domnívá, že všechny děti mají možnost každý 

den hovořit ve škole svým vlastním jazykem, 37,5% odpovědělo pouze někdy a 12,5% 

odpovědělo ne. Na otázku, zda složení třídy ovlivňuje plánování na hodiny odpovědělo 50% 

učitelů, že ano a  50% pouze někdy. 100% učitelů zapojuje prvky multikulturní výchovy do 

svých hodin.  Pro 50% dotázaných učitelů je výuka ve vícenárodnostních třídách inspirující, 

pro 50% je to určitá výzva. 50% učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají pravidelně extra 

hodiny českého jazyka, 37,5% uvedlo, že jsou hodiny českého jazyka nahodilé a 12,5% 

uvedlo že tyto hodiny studenti nemají možnost navštěvovat.  

 

 



 

Základní a mateřská škola Dolákova  

 
Základní a mateřská škola Dolákova sídlí v Praze 8, Kobylisích. Škola je jedním subjektem, 

ve svém výzkumu jsem se však zaměřila na mateřskou školu, která má s prací se studenty – 

ciznici větší zkušenost.  

 

Pozorování 
Klima celé mateřské školy jsem shledala velmi pozitivní, prostředí rodinného typu.  

Při svém pozorování jsem se zaměřila na zapojení multikulturní výchovy do přímé práce 

s dětmi. Jelikož má škola enviromentální, ale také hlavně interkulturní zaměření, 

multikulturní výchova se zde dle mémo názoru prolíná mnohem více, než-li v ostatních 

českých školách. Učitelé ve svých hodinách využívají, jak svých vlastních obrázků a knih a 

dalších materiálů  s touto tématikou, tak také materiály, které vlastní škola, čímž je např. 

metodická příručka WATOTO nebo-li multikulturní výchova pro nejmenší. Prostřednictvím 

fotografií se zde děti mohou skamarádit například s Everem z Hondurasu či s Emily z Filipín. 

Poznávají např  hry, které tyto děti hrají, vyrobí si jejich oblíbenou hračku, atd. Tento 

program s multikulturní tématikou má za úkol podpořit zájem dětí o okolní svět, ale zároveň 

se jim snaží umožnit lépe poznávat sama sebe. Aktivity z metodické příručky Watoto 

pomáhají tak dětem hledat podobnosti a rozumět odlišnostem ve světě. Metodickou příručku 

vydala společnost pro Fair Trade  s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR (www. 

fairtrade.cz). Je častým jevem, že se také výzdoba tříd, šaten a ostatních prostor školy zabývá 

multikulturní výchovou. Na nástěnkách tak např. vidíme,  o kterých zemí si třídy povídaly.  

 

Rozhovor s vedením školy  
Při rozhovoru s ředitelkou mateřské školy jsem se dozvěděla, že v celé škole je registrováno 

celkem 112 dětí, při čemž se jedná o děti české, ukrajinské, ruské, romské a veitnamské.  V 

přiložené tabulce uvádím přesný počet dětí z jednotlivých  zastoupených národností .  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabulka č. 5 
 

Zěmě z které děti pochází    Počet dětí s touto 
národností na škole 

Česká republika 107 
Romská národnost 1 
Rusko 1 
Ukrajina 2 
Veitnam 1 
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Z rozhovoru jsem se dále dozvěděla, že škola příjímá děti všech národností, ale z důvodu 

nedostatečné kapacity je podmínkou trvalý pobyt v ČR a bydliště v Praze 8.  

 

Veškerý program ve školce probíhá v českém jazyce s výjimkou třídy předškoláků, kde je 

angličtina volně zapojena do výuky, což je v rámci jejich třídního vzdělávacího programu. 

Angličtina není vyučována odděleně, ale prolíná se s českým jazykem. Děti se tak např, 

věnují aktivitě v češtině a poté si zahrají hru v angličtině či se naučí novou anglickou 

básničku či písničku. Vše je vedeno hravou formou.  

 

 

Škola je specifická především svým zaměřením na enviromentální a interkulturní výchovu.  

Multikulturní témata, která děti probírají jsou uvedená ve vzdělávacím plánu školy v sekci 

obsah vzdělávání. V plánu se uvádí, že vzdělávací nabídka naší školy je uspor ̌ádána do 



 

integrovaných bloku ̊ v podobě témat, která jsou závazná pro tvorbu tr ̌ídního vzdělávacího 

programu (TVP). Nabídku činností vhodných k jednotlivým tématu ̊m tvor ̌í  učitelé na 

jednotlivých tr ̌ídách dle svých podmínek samy.  

 

Každý TVP je v souladu s filozofií školky, jejíž motem je “ Jsme na jedné lodi”. Jednotlivá 

témata pro tvorbu třídních vzdělávacích programů jsou tato témata:  

 
 

• Lodic ̌ka podzimních vu ̊ní – zastavení první ČÍNA   
     

• Lodička zimních radostí - zastavení druhé  RUSKO  
 

• Veselá jarní lodička – zastavení třetí – AFRIKA 
 

• Lodička na cestě domů – zastavení čtvrté – ČESKO  
 
 
( dostupné na http://dolakova.cz/wpskolka/wp-

content/uploads/Skolni_Vzdelavaci_Program.pdf) 

 
Vždy záleží na třídním učiteli, jak téma pojme. Dětem představí novou zemi a aktivity s ní 

spojené. Klade se důraz na zapojení všech smyslů, rozvoji tvořivosti, spolupráci dětí ve třídě.  

První zastavení v Číně tak s sebou přináší např. Pouštění čínských draků, poznávání čínské 

kultury a jejích tradic, povídání si o tom, kde se Čína nachází, jak se nazývají obyvatelé Čína, 

jakým jazykem hovoří, co rádi jedí, atd. Druhé zastavení v Rusku je spojeno se zimní 

tématikou a pohádkou. Děti se zde mohou seznámit s typickými ruskými příběhy a 

pohádkami, povídají si o poloze Ruska ve světě, jakou řečí obyvatelé této země mluví, naučí 

se např. take některé ruské básničky a písničky. Třetí zastavení v Africe s sebou přináší 

africkou hudbu a tanec, africkou kulturu i umění, děti se seznamují s africkými hudebními 

nástroji, ale také sem učitelé zařazují např. Světový den oslavy vody či Den země. Při čtvrtém 

zastavení v Česku si děti shrnou, které země v průběhu roku navštívily a co se nového 

dozvěděly. Nakonec si připomenou, jak je hezké být opět doma a co všechno máme ve své 

zemi rádi.   

 

V průběhu celého roku děti pracují nad mapou, prohlížejí si obrázky z jednotlivých zemí, 

seznamují se s charakteristickými znaky jednotlivých řečí, seznamují se s jejich kulturou a 



 

zvyky a touto cestou jsou ale take zároveň vedeny ke vlastenectví a uvědomění si vlastní 

identity.  

 

Škola má tedy již zmíněný vypracovaný školní vzdělávací plán dle rámcového programu pro 

předškolní vzdělávání, kde motem je „ Jsme všichni na jedné lodi“.   

 

Za hlavní cíl vzdělávací činnosti vedení považuje vytvoření prostředí bezpečí a vzájemné 

spolupráce. 

 

Školní vzdělávací plán tak zdůrazňuje nejenom důležitost spolupráce dětí navzájem, učitelů a 

dětí, školy a rodiny, ale také uvádějí spolupráci mateřské školy s 1. třídou základní školy.   

 

Filosofie školky vychází z toho, že jsme všichni jiní, pocházáme z jiného prostředí a 

máme jinou představu u životě. Hlavními body filosofie této školy je : 

 
•    učit se respektu a tolerantnosti k druhým lidem, pr ̌ijímat odlišnosti a individualitu 

každého člověka  

• učit se vážit si sebe sama, chovat se odpove ̌dně k sobě samým i ke světu, ve kterém 

žijeme  

• učit se kooperaci a týmové práci - aktivně pr ̌ijímat poznatky a snažit se sami nauc ̌it 

něčemu novému. 

 

 

( dostupné na http://dolakova.cz/wpskolka/wp-

content/uploads/Skolni_Vzdelavaci_Program.pdf`). 

 

Vzdělávací nabídka školy je uspořádána do již zmíněných integrovaných bloků.  

Multikulturní výchova se zde objevuje v těchto 4 integrovaných blocích  a tedy průběžně po 

celý rok.  

 

Vzdělávací plán není přizpůsobený  dětem pocházejícím z jiných kultur, jelikož ve škole není 

vysoké zastpoupení cizinců. Vždy ale záleží na třídním učiteli, jak téma pojme  a jak ho 

přizpůsobí právě i dětem ve své třídě. 



 

 

Škola naráží na problem v komunikaci zejména s veitnamskými rodiči, kteří nemluví česky 

ani anglicky. Vedení školy a učitelé se tak často s rodinou snaží domluvit přes dítě, pokud 

však dítě take nerozumí česky je zde opravdu velký problem jazykové bariéry. U ostatních 

rodin není většinou s jazykem komunikace problem, pokud rodina nehovoří česky, domluví 

se ve škole anglicky či rusky.  

 

Škola nemá žádné specifické předpisy, jak postupovat při práci se studenty – cizinci. Školní 

řád je koncipován pro všechny děti stejně,  ale své zkušenosti si učitelé předávají na 

pravidelných schůzích. Při evaluaci vzdělávací práce dětí si učitelé jednotlivá specifika 

zaznamenávají do hodnocení dětí.  

 

Všichni učitelé mateřské školy jsou Češi.  

 
Škola jako celek nepořádá žádné akce s multikulturní tématikou, ale mnoho se děje na 

jednotlivých třídách. V rámci integrovaných bloků dšti např, vyrábějí a pouštějí čínské draky 

jakožto symbol štěstí či si připraví čínské jídlo přímo ve školce a snaží se ho jíst čínskými 

hůlkami. Integrovaný blok o Rusku pak zahrnuje např. návštěvu divadla z Ruska – divadlo “ 

Skázka”, které ve školce hraje ruské pohádky např. Mášenku, pohádku o třech medvědech. V 

tomto bloku si také děti připravují písmo ruských básniček a písniček.  

 

Škola měla zájem o to, aby se multikulturní zaměření rozšířilo i na školní zahradě. Vedení 

školy připravilo project, kde byla zahrada rozdělena na kontinenty a dle kontinentů byla 

navržena úprava terénu a vybavení: 

 

Asie – minijaponská zahrada, mostky, kopečky 

Afrika – jalovec upravený jakožto úkryt pro děti 

Austrálie – vytvoření prostoru pro míčové hry 

Evropa – ohniště, lavičky, hřiště na minifotbal 

Amerika – nebylo specifikováno 

 

Bohužel tento záměr škole nevyšel, projekt byl zamítnut.  

 

 



 

Dotazování učitelů 
V MŠ Dolákova vyplnili dotazníky celkem 4 třídní učitelé.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 100% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře 

stará  a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole. Na otázku, jak škola spolupracuje 

s rodiči těchto dětí učitelé odpověděli totožně, velmi dobře ze 100%. Učitelé uvedli, že škola 

pomáhá dětem a rodičům se do nové kultury začlenit především pomocí výuky anglického 

jazyka u předškoláků, dále seznamování dětí s odlišnými kulturami, otevřenost a vstřícnost 

školy, úzká spolupráce s rodinou, organizace projektů s multikulturní tématikou, často je 

zapojována hra, časté jsou také rozhovory s rodiči na různá témata. Velice přínosné připadá 

učitelům zapojení multikulturní výchovy do integrovaných bloků ŠVP.  

100% učitelů uvádí, že je nenapadá nic, co by škola mohla dělat navíc. 

Na otázku, zda se učitelé někdy ve své škole setkali s multikulturním problémem 25% 

odpovědělo, že ano a 75%, se s tímto problémem nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na 

multikulturní problém ve škole uvádí např., že škola řešila otázku jídla u muslimského 

chlapce, kde řešením byl seznam nepovolených jídel, který chlapec ve škole nedostával.  

100% dotázaných učitelů odpovědělo, že  multikulturní výchova je součástí jejich 

vzdělávacího programu školy. 25% učitelů se domnívá, že všechny děti mají možnost každý 

den hovořit ve škole svým vlastním jazykem, 50% odpovědělo pouze někdy a 25% 

odpovědělo ne. Na otázku, zda složení třídy ovlivňuje plánování na hodiny odpovědělo 25% 

učitelů, že ano a  25% pouze někdy a 50% ne. 100% učitelů zapojuje prvky multikulturní 

výchovy do svých hodin.  Pro 75% dotázaných učitelů je výuka ve vícenárodnostních třídách 

inspirující, pro 25% je to určitá výzva. 50% učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají 

nahodilé hodiny českého jazyka, 50% uvedlo, že tyto hodiny studenti nemají možnost 

navštěvovat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mateřská a Základní škola Angelovova v Praze 
 

Škola Angel sídlí v Praze celkem ve třech budovách, v Hasově ulici nalezneme mateřskou 

školu, v Mladenovově ulici 1.stupeň do 3.třídy a v Agelově ulici základní školu, včetně 

bilingvních tříd.  

 

Pozorování 
Během pozorování jsem shledala časté zapojení multikulturní výchovy do běžné výuky či 

programu, zejména pak v tzv.projektech školy. Výsledky práce z projektů můžeme vidět na 

výzdobě mateřské I základní školy. Prvky multikulturní výchovy se dle mého názoru do 

výuky zapojují vice ve škole mateřské či v bilingvních třídách základní školy, než-li v 

klasických třídách základní školy. Přestože není v této škole registrován vysoký  počet 

cizinců, škola má svého koordinátora pro práci s cizinci. Učitelé se zůčastnili školení z grantu  

s názvem Integrace cizinců.  Klima mateřské i základní školy jsem se jeví jako velmi 

pozitivní a podnětné prostředí, škola úzce spolupracuje s rodinami dětí. Ve škole funguje i 

tzv. Komunitní centrum, které organizuje setkání rodin cizinců, které  mají ve škole své děti. 

Setkání mají různou náplň a tématiku, dle potřeby.  Komunitní centrum by takto mělo 

napomáhat rodinám cizincům se do nové kultury, společnost snáze a rychleji zapojit.  

 

Rozhovor s vedením školy 
Z rozhovoru jsem se dozvěděla, že škola má registrovaných celkem 734 dětí. Národnostní 

zastoupení dětí ve škole jsem zpracovala v přiložené tabulce. 

Tabulka č. 6 
 

Zěmě z které děti pochází Počet dětí s touto 
národností na škole 

Česká republika 681 
Ukrajina 18 
Rusko 8 
Slovensko 2 
Čína 1 
Chorvatsko 1 
Polsko 1 
Veitnam 21 
Bělorusko 1 
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Z grafu vidíme  viditelnou převahu českých dětí, avšak take poměrně silné zastoupení 

veitnamských dětí a ukrajinských dětí. Objevují se zde ale také národnostní menšiny s 

minimálním zastoupením – jedno dítě na škole, to jsou Polsko, Bělorusko, Čína a 

Chorvatsko.  

 

Z rozhovoru jsem se dale dozvěděla, že škola příjímá děti všech národností, ale při zápisech 

upředňostnuje děti, které navštěvovaly bilingvní třídy mateřské školy Angel, poté děti, které 

mají bydliště ve spádové oblasti školy a poté děti z okolních vesnic.  Při zápisech do 

bilingvních tříd musí děti prokázat , že mají dispozice pro výuku jazyků.  

 

Výuka v klasických třídách probíhá v českém jazyce, kromě hodin anglického jazyka, který 

je vuyčován již od 1.třídy. V bilingvních třídách probíhá výuka v českém i anglickém jazyce. 

Výuka je vedena třídním učitelem, kterému asistuje rodilý mluvčí z Velké Británie či 

Spojených států.  Hodiny s rodilým mluvčím ve třídě začínají od 2.ročníku. Projekty a 

následně jednotlivé workshopy pro rodiče a děti či pouze pro děti jsou organizovány také v 

angličtině.  

 

Škola je dle jejího vedení specifická především svým programem  Začít spolu, který se 

plošně používá v mateřské i základní škole, a to i v bilingvních třídách.  

 



 

Škola má svůj vlastní vzdělávací program nazvaný ŠVP Angel. Průřezová témata  jsou 

zařazena od 3.ročníku.  Multikulturní výchova je take jedním z průřezových témat. Prvky 

multikulturní výchovy se ale take objevují v již zmíněných projektech, kde často učitelé zvou 

rodiče žáků – cizinců, kteří s projektem s multikulturní tématikou pomohou, tím, že ostatním 

přiblíží svou zemi, její kulturu a zvyky.  

 

Multikulturní výchova je součástí vzdělávcího programu školy a je běžně zapojována do 

výuky, především v hodinách jazykových, kde se prvky této výchovy objevují často v 

jazykových učebnících či např. v hodinách zeměpisu, kde se toto propojení přímo nabízí. V 

zeměpisných projektech jsou často zapojeni studenti – cizinci a jejich rodiny.  

 

Vzdělávací program není specificky upraven pro děti cizinců, záleží ale na učiteli, jak své 

plánování konkrétních hodin pojme.  

 

Problém v komunikaci s rodiči – cizinci vzniká pouze ojediněle a většinou u rodičů 

veitnamských či čínských, kteří se právě přistěhovali do Čech a ani rodiče ani dětí nehovoří 

česky, anglicky, rusky, německy nebo francouzsky, což jsou jazyky, se kterými je možné se 

ve škole domluvit. Pokud se tedy jedná o důležitou schůzku, podmínkou školy je, že si rodič 

přivede s sebou tlumočníka.  

 

Ve škole neexistují specifické řády či předpisy týkající se multikulturní výchovy, ale existuje 

metodika pro práci s cizinci, kterou sepsali učitelé školy  jako výsledek školení z grantu ( 

Integrace cizinců), a to za vedení koordinátorky pro práci s cizinci.  

 

Učitelé základní školy jsou Češi a Slováci, rodilí mluvčí  ve škole pochází z Velké Británie a 

Spojených států.  

 

Škola organizuje pravidelně akce s multikulturní tématikou, většinou alespoň dvakrát ročně, 

na Vánoce a ke konci školního roku. O Vánocích proběhly např. Vánoce u Andělů, kde se 

objevil zpěv anglických písní, scénky v angličtině. Na konci roku besídka nesla název     

Cesta kolem světa, kde se objevily přímé vstupy cizinců, např. zazpívali písně ve svém 

rodném jazyce.  Projekty nesou take často multikulturní tématik. Z již uskutečněných 

prokejtů budu jmenovat např. projekt Moji spolužáci a jeich rodná zem. V tomo projektu se 



 

děti učily nacházet rodné země svých spolužáků na mapě, rozebíraly symboly zemí, typické 

jídlo či oblečení, atd. Dalším projektem bylo take Putování po  

 

Dotazování učitelů 
V MŠ a ZŠ Angelovova vyplnilo dotazníky celkem 8 třídních učitelů.  

Z odpovědí jsem se dozvěděla, že 100% dotázaných se domnívá, že se škola velice dobře 

stará  a podporuje vzdělávání dětí  - cizinců ve škole. Na otázku, jak škola spolupracuje 

s rodiči těchto dětí učitelé odpověděli totožně, velmi dobře ze 100%. Učitelé uvedli, že škola 

pomáhá dětem a rodičům se do nové kultury začlenit především tak, že se pokoušejí u nových 

studentů odbourat jazykovou bariéru pomocí individuálních hodin českého jazyka. Škola také 

organizuje různé školní akce pro rodiče a děti, např. pobyt na horách s výukou českého 

jazyka. Adaptaci na novou kulturu dále škola napomáhá zapojováním rodičů do programu 

MŠ a ZŠ. Tím, že ve třídách MŠ a v bilingvních třídách ZŠ působí také třídní asistenti, lze 

dětem dle potřeby poskytnout více individuálního přístupu. Škola také organizuje různé 

workshopy, kde se zapojují nejenom děti, ale také jejich rodiče. Tyto workshopy mají často 

multikulturní tématiku. Učitelé se připravují na výuku žáků -  cizinců např. tak, že si plán pro 

některé děti upraví či si pro tyto studenty vyrobí pomůcky či zjednoduší uřebnice. Ve škole 

existuje také komunitní centrum, které organizuje pravidelná setkání rodičů z nejbližšího 

okolí, především rodičů nových, rodičů cizinců. Komunitní kruh rodiny seznamuje 

s nejbližším okolím, s kulturou země, atd.  

87,5% učitelů uvádí, že je nenapadá nic, co by škola mohla dělat navíc. Ostatní učitelé 

zmiňují např. možnost asistentů i v nebilingvních třídách. 

Na otázku, zda se učitelé někdy ve své škole setkali s multikulturním problémem 50% 

odpovědělo, že ano a 50%, se s tímto problémem nesetkalo. Učitelé, kteří narazili na 

multikulturní problém ve škole uvádí např.jazykovou bariéru u dětí, zejména pak u 

veitnamských dětí, které se nově přistěhovali a nikdo z rodiny nehovoří česky ani anglicky. 

Dále škola také naráží na problémy s vírou některých rodin či odlišným výchovným stylem. 

Škola se vždy snaží dospět k řešení komunikací s rodinou o problémech, které se objevily.  

100% dotázaných učitelů odpovědělo, že  multikulturní výchova je součástí jejich 

vzdělávacího programu školy.  

75% učitelů se domnívá, že všechny děti mají možnost každý den hovořit ve škole svým 

vlastním jazykem, 25% odpovědělo pouze někdy. Na otázku, zda složení třídy ovlivňuje 

plánování na hodiny odpovědělo 100% učitelů, že ano.100% učitelů zapojuje prvky 



 

multikulturní výchovy do svých hodin.  Pro 62,5% dotázaných učitelů je výuka ve 

vícenárodnostních třídách inspirující, pro 25% je to určitá výzva a 12,5 % nevidí rozdíl 

s klasickou třídou. 75% učitelů uvedlo, že jejich studenti dostávají nahodilé hodiny českého 

jazyka, 25% uvedlo, že tyto hodiny jsou pravidelné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Srovnání zahraničních a českých škol 
 

V této kapitole jsem se pokusila srovnat skupinu škol zahraničních se skupinou škol českých. 

Pokusila jsem se nejprve  porovnat národnostní zastoupení na školách českých oproti 

národnostnímu zastoupení na školách zahraničních, poté jsem se snažila srovnat výsledky 

dotazníků škol zahraničních  s výsledky dotazníků škol českých. Srovnání otázek z dotazníků 

se týkalo pouze uzavřených otázek, jelikož není touto cestou možné zpracovat otázky 

otevřené. Odpovědi na otevřené otázky na závěr shrnu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Národnostní zastoupení škol 
                Školy zahraniční                                               Školy české 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
V přiložené tabulce s grafy můžeme vidět jistou podobost u škol českých, kde převážnou 

většinu představují české děti a přestože se v některých z těchto škol objevuje hned několik 

odlišných národností, tyto národnosti dohromady představují menšinu školy. U škol 

zahraničních je situace již trošku složitější. Z grafů vidíme, že odlišných národností je ve 

školách také poměrně hodně, ale hlavně tyto národnosti již představují poměrně velký počet 

dětí ve škole. Domnívám se, že národnostní složení ve školách je jedním z hlavních faktorů, 

jež ovlivňují postoj školy k multikulturní výchově. Za další důležitý faktor považuji to, jak je 

multikulturní výchova začleňěna do vzdělávacích programů škol. Pokud se podívám na 

národností složení zahraničních škol, domnívám se, že toto složení studentů je hlavním 

důvodem proč se ve většině zahraničních škol setkáváme s prvky multikulturní výchovy 

častěji, než – li na českých školách. V zahraničních školách  se take častěji objevují akce s 

multikulturní tématikou, což je nejspíše proto, že se v těchto školách zapojují do školního 

světa rodiče dětí a tyto akce sami  mnohokrát vedou, organizují, atd. Není to tím, že by byli 

rodiče v těchto školách angažovanější, ale spíše tím, že jsou zde ve větším počtu, než-li  ve 

školách českých a již mají zkušenost s podobnými akcemi z jiných mezinárodních škol. 

Multikulturní výchova se zdá  v prostředí cizinců dle mého názoru přirozenější. Myslím si, že 

na českých školách, kde je menší zastoupení cizinců je potřeba tyto rodiče podpořit  a pomoci 

jim seznámit ostatní s jejich kulturou, nebát se být otevřený a někdy také odlišný. Děti by se 

měly naučit, že každý jsme jiný, někdo se liší barvou očí, někdo zase národností. Myslím si, 

že tím, že je multikulturní výchova na českých školách vedena jako průřezové téma, 

neobjevuje se ve vyučování tak často, jak by dnešní svět potřeboval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výsledky dotazníků 
( uzavřené otázky) 
 
Otázka č.1.  
Podporuje vaše škola vzdělávání dětí pocházející z odlišných kultur? 
 
  Tabulka č. 7                                                      Tabulka č. 8 

 
 
 
Porovnáme-li odpovědi na otázku č.1 v zahraničních a českých školách, ve většině se 

odpovědi shodují, vybočují pouze u Prague British School, kde jeden z tázaných učitelů 

uvedl odpověď průměrně. Myslím si, že tato odpověď byla zapříčiněna především vysokými 

očekáváními učitelů, jelikož jsem ze svého pozorování zjistila, že se škola o odlišné 

národnosti stará velmi a je v tomto ohledu daleko aktivnější, než většina českých škol. 

Z tabulky č. 8 pozorujeme, že všichni učitelé shledali péěi školy o odlišné národnosti jako 

velmi dobrou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školy 
zahr. 
 

Velmi 
dobře 

Průměrně  Skoro 
vůbec 

Vůbec 

PBS 
Celkem 
8 resp. 

 
 88% 

 
 12% 

  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

 
100% 

   

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

 
100% 

   

 
Školy 
české 
 

Velmi 
dobře 

Průměrně  Skoro 
vůbec 

Vůbec 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp.  
 

 
100% 

   

Dolákova 
Celkem 4 
resp.  
 
 

 
100% 

   

Angel 
Celkem 8 
resp.  
 
 

 
100% 

   



 

 

Otázka č.2 

Jak spolupracuje Vaše škola s rodiči těchto dětí……?                                    
  
Tabulka č. 9                                                                Tabulka č. 10 
 

 
 
 

U otázky č. 2 se již odpovědi ve většině neshodovaly. Především na mezinárodních školách 

se učitelé domnívají,  že by škola mohla s rodinami dětí cizinců spolupracovat ještě více, než-

li tomu bylo doposud. Myslím si, že důvodem je také to, že děti – cizinci tvoří většinu. Zdá se 

být pravidlem, že čím více je zastoupených studentů – cizinců ve škole, tím více si učitelé 

myslí, že by škola měla navrhnout, jak může škola více spolupracovat s rodinou a pomoci jim 

se do nové kultury začlenit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školy 
zahr. 
 

Velmi 
dobře 

Průměrně  Skoro 
vůbec 

Vůbec 

PBS 
Celkem 
8 resp. 

  
88% 

1 x, tj. 
12% 

  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

 
50% 

4x, tj.  
50% 

  

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

 
100% 

   

 
Školy 
české 
 

Velmi 
dobře 

Průměrně  Skoro 
vůbec 

Vůbec 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

 
62,5% 

 
37,5% 

  

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 

 
100% 

   

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 

 
100% 

   



 

Otázka č.5  
Setkali jste se někdy s multikulturním problémem na vaší škole? 
 
  Tabulka č. 11                                                     Tabulka č. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

 
U otázky č.5 vidíme podobné názory učitelů českých i zahraničních škol. Více než polovina 

učitelů uvedla, že se s multikulturním problémem při své prái nesetkala. 

 
Otázka č.7  
Je multikulturní výchova součástí vašeho vzdělávacího programu? 
 
  Tabulka č. 13                                                      Tabulka č. 14 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školy 
zahr. 
 

Ano Ne  

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

 
50% 

 
50% 

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

 
25% 

 
75% 

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

 
25% 

 
75% 

 
Školy 
české 
 

Ano Ne 

    
Londýnská 
Celkem 8 
resp.  
 

 
37,5% 

 
62,5% 

Dolákova 
 
Celkem 4 
resp. 
 

 
25% 

 
75% 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 

 
50% 

 
50% 

 
Školy 
zahr. 
 

Ano Ne  

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

 
25% 

 
75% 

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 
 

  
100% 

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 
 

 
100% 

 

 
Školy 
české 
 

Ano Ne  

    
Londýnská 
Celkem 8 
resp. 
  

 
100% 

 

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 
 
 

 
100% 

 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 
 

 
100% 

 



 

U otázky č. 7. vidíme patrný rozdíl mezi školami českými a zahraničními. Zatímco české 

školy mají všechny multikulturní výchovu jakožto průřezové téma zapracovanou do svých 

vzdělávacích programů, zahraniční školy tuto povinnost nemají, záleží tedy na kon konkrétní 

škole, zda multikulturní výchovu do své výuky zapojí či nikoliv. 

 

Otázka č.1 / druhá část 

Má každé dítě ve vaší škole příležitost mluvit během dne svojí rodnou řečí? 

 
  Tabulka č. 15                                                     Tabulka č. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tato otázka je velmi individuální a dle dotazování učitelů vždy záleží, jaké děti se ve třídě 

setkají. Většina dětí tuto možnost má, nejedná –li se o národnost, která je ve třídě či škole 

zastoupena pouze jedním dítětem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školy 
zahr. 
 

Ano, 
každý 
den 

Ano, 
někdy  

Ne 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

25% 75%  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

75% 25%  

LŠ 
Celkem 
4 resp. 

75% 25% 25% 

 
Školy 
české 
 

Ano, 
každý 
den 

 Ano, 
někdy 

Ne 

  
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

50% 37,5% 12,5
% 

Dolákova 
Celkem  4 
resp. 
 

25% 50% 25% 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 

100%   



 

 

Otázka č.2 / druhá část 

Ovlivňuje složení třídy vaše plánování a přípravu na hodiny? 

  Tabulka č. 17                                                      Tabulka č. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U další otázky najdeme různé odpovědi, což jsem očekávala. Vždy záleží na osobnosti učitele 

a mnoha dalších faktorech.  

Otázka č.3 / druhá část 

Zapojujete prvky multikulturní výchovy do svých hodin? 

 
  Tabulka č. 19                                                     Tabulka č. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                        
 
 
 

 
Školy 
zahr. 
 

Ano,  Pouze 
někdy  

Ne 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

25% 75%  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

 50% 50% 

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

50% 50%  

 
Školy 
české 
 

Ano Pouze 
někdy 

Ne 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

50% 50%  

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 

25% 50% 25% 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 

100%   

 
Školy 
zahr. 
 

Ano Ne 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

100%  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

87,5% 12,5% 

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

100%  

 
Školy 
české 
 

Ano  Ne 

    
Londýnská 
Celkem 8 
resp.  
 

100%  

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 
 

100%  

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 

100%  



 

 
V druhé části, u otázky č. 3 nacházíme podobné údaje u obou skupin škol. Většina učitelů 

napsala, že do své výuky zapojuje multikulturní výchovu. 

 

Otázka č.4 / druhá část 

Jak byste hodnotili vaši výchovně vzdělávací činnost s vícenárodnostní třídou? 

 
  Tabulka č. 21                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Školy 
zahr. 
 

Velmi 
obtížná 

Je to určitá 
výzva 

Přináší 
inspiraci 

Nevidím 
rozdíl s 
klasicko
u třídou 

Snadná 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

 25% 62,5% 12,5%  

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

  75% 25%  

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

  75% 25%  

 
Školy 
české 
 

Velmi 
obtížná 

 Je to 
určitá 
výzva 

Přináší 
inspiraci 

Nevidím 
rozdíl s 
klasicko
u třídou 

Snadná 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

 62,5% 37,%   

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 

 12,5% 50% 37,5%  

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 

 12,5% 62,5% 25%  



 

Domnívám se, že tato otázka je brána velmi  subjektivně, záleží opět na mnoha faktorech, 

např. na tom, zda má učitel se svou třídou problém, zda má zkušenost  s učením dětí cizích 

národností, atd.  

 
Otázka č.5 / druhá část 
Poskytujete svým žákům hodiny jazykové výchovy navíc? 
 
  Tabulka č. 23                                                     Tabulka č. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zde vidíme patrný rozdíl mezi skupinami škol.  Zahraniční školy poskytují jazykovou pomoc 

všem studentům, a to pravidelně. U  českých škol se pravidla stále mění, dle toho, jak se mění 

i složení tříd.  Pokud je zapotřebí, hodiny probíhají pravidelně, ale v některých školách 

nejsou zastoupeny vůbec, dle učitelů  je děti nepotřebují.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školy 
zahr. 
 

Ano, 
pravidelně 

Ano, 
nahodile 

Ne 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

100%   

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

100%   

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

 100%  

 
Školy 
české 
 

Ano, 
pravidelně 

 Ano, 
nahodile 

Ne 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

50% 37% 12,5% 

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 

  100% 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 

75% 25%  



 

 
Otázka č.6 / druhá část 
Jakého jazyka se hodiny týkají? 
 
  Tabulka č. 25                                                   Tabulka č. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve většině škol probíhají individuální hodiny českého jazyka, v zahraničních školách pak  

také hodiny anglického jazyka či francouzského jazyka, ve většině případech záleží na 

jazyku, který škola používá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školy 
zahr. 
 

ČJ AJ FJ 

PBS 
Celkem 
8 resp. 
 

100% 100% 100% 

 
FLP 
Celkem 
8 resp. 

  100% 

  
LŠ 
Celkem 
4 resp. 

100%   

 
Školy 
české 
 

ČJ  AJ FJ 

    
Londýnská  
Celkem 8 
resp. 
 

100%   

Dolákova 
Celkem 4 
resp. 
 

- - - 

Angel 
Celkem 8 
resp. 
 
 

100%   



 

Výsledky dotazníků 
( otevřené otázky) 

 

Otázka č.3  

Prosím, uveďte, jak vaše škola podporuje děti a rodiče pocházející z odlišných kultur? 

 

Učitelé ze zahraničních škol uvedli například různé multikulturní akce pořádané školou, 

učitele pro výuku individuálních jazykových hodin, dopisy rodičům hned v několika 

světových jazycích, využívání mezinárodního curricula, asociace rodičů a přátel školy, 

kávové informativní dopoledne pro rodiče, jazykové kurzy pro rodiče. 

 

Učitelé v českých školách uváděli méně akcí s multikulturní tématikou, ale uvedli kladný 

přístup k  multikulturalitě, trpělivost, komunikace v rodném jazyce dětí, pokud je to možné, 

informace zasílané emailem, multikulturní výchova ve vyučování, zapojení multikulturní 

výchovy do projektů, multikulturní výchova jako průřezové téma ve školním vzdělávaím 

programu.  

 
 
Otázka č.4  

Napadá Vás něco, co by vaše škola mohla dělat navíc? 

 

Na tuto otázku učitelé ze zahraničních škol odpověděli, že by bylo vhodné věnovat pozornost 

rozdílnému náboženství, které studenti vyznávají a popřípadě začlenit výuku o náboženství 

do vyučování. Zmíněna byla také zvýšená potřeba vysvětlit rodičům, jaké pozitivní dopady 

může mít, pokud se budou vice zapojovat do školního dění a pomáhat svému dítěti například 

s domácím úkolem. Učitelé zde take navrhli, že by bylo přínosné, pokud by někdy rodiče 

vedli pravidelná setkání všech dětí, která jsou vždy zaměřena na určité téma. V tomto případě 

by se tak mohli zaměřit na kulturu jejich země, jazyk, zvyky, co je pro jejich zemi typické, 

atd.  

 

Učitelé z českých škol na tuto otázku ve větší míře odpověděli, že je nenapadá nic, co by 

škola mohla dělat navíc. V ostatních případech uvedli , že by si přáli, aby škola zajistila vice 

programů z Multikulturního centra k představení odlišných kultur.  

 



 

Otázka č.6  

Můžete prosím napsat, s jakým multikulturním problémem jste se na vaší škole setkali a jak 

jste ho popřípadě řešili? 

 

Učitelé zahraničních škol uvedli, že se u dětí často setkávají s jazykovou bariérou, kterou řeší 

individuálními jazykovými hodinami. Dále zmínili odlišný postoj ke školním povinnostem, 

který většinou zvládnou vyřešit pomocí konzultací s rodiči. Uvedena byla také odlišná 

očekávání, představa o tom, jak by mělo být dítě vychováváno, vyučováno. Opět se osvědčily 

osobní schůzky s rodiči, konzultace. Učitelé také popsali problém v náboženství, kde určitá  

náboženství například neslaví křesťanské svátky a tudíž je odmítají slavit také ve škole. 

Řešením pak bývá ” Winter Show” namísto “ Christmas Show”. 

 

Čeští učitelé uvedli problém, který se týkal stravování u muslimského chlapce. Tento 

problém byl vyřešen tak, že rodiče sepsali seznam “ nepovolených” jídel, která škola chlapci 

nesměla dávat. Také v českých školách je často uváděn problém jazykové bariéry,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Shrnutí praktické části  
 
Ve své praktické části jsem se zaměřila na zmapování zapojení multikulturní výchovy do 

školských dokumentů a prakticky také do výuky na jednotlivých školách. Popsala jsem, jak 

jsem dané metody, přístupy shedala a jaké informace jsem zjistila ze svých rozhovorů 

s vedením škol  a z dotazníků pro třídní učitele.  Poté jsem se pokusila o srovnání daných 

přístupů českých škol se školami zahraničními. U jednotlivých  grafů a tabulek jsem popsala 

zjištěné. Očekávala jsem, že pro aktivnější zapojení multikulturní výchovy do výuky bude 

rozhodující počet cizinců v jednotlivých školách, ale mýlila jsem se, neboť jsem ze svého 

výzkumu zjistila, že vždy záleží na konkrétní škole, na její filosofii, vedení a spolupráci mezi 

rodinou a školou.  Během výzkumu mě také překvapilo, že pro multikulturní výchovu není 

stěžejní, zda  je začleněna do vzdělávacího programu školy či nikoliv.  Z výše popsaných 

důvodů je nelehké srovnávat vybrané české školy se skupinou škol zahraničních. Ráda bych 

tedy shrnula, co by mohlo být ze všech škol inspirativní pro české školy, které se 

multikulturní výchově tolik nevěnují.  

 

Během výzkumu na českých základních školách jsem se setkala s krásnými projekty 

s multikulturním tématem. Do těchto projektů byly zapojeni i rodiče dětí a některé děti – 

cizinci tyto projekty samy vedly. Z projektů vzešlo také mnoho nově vytvořených učebních 

pomůcek a bohatá výzdoba škol a tříd. Projekty nejenom učí děti pracovat jako tým, ale 

zároveň je také zbližují, děti se navzájem dozvídají nové informace o svých spolužácích, o 

cizích zemích, snaží se tak svět uchopit globálně a pohlížet na vše kolem sebe ze širšího 

měřítka. Děti se dle mého názoru touto cestou oddalují sobeckosti a uzavřenosti sama do 

sebe, rozšiřují si své znalosti a do jisté míry si poté lépe uvědomují svou identitu. U dětí – 

cizinců, které jsou na škole v malém zastoupení, tak odpadá určitý strach z toho, že se liší od 

ostatních dětí a naopak se objeví chuť spolužáky seznámit s tím, jak to v jejich zemi vypadá, 

co je pro ně typické, atd. Vždy záleží na tom, aby pedagog nový projekt dobře uvedl a děti 

namotivoval a poskytnul jim potřebnou podporu.  

 

Další inspirací jsou dle mého názoru také multikulturní akce často organizované na 

zahraničních školách. Pomocí těchto akcí se rozvíjí spolupráce mezi školou a rodinou, ale 

také mezi rodinami navzájem, všichni se tak stávají jednou komunitou a uvědomují si , že 

pokud spolupracují, dosahují výborných výsledků a mohou také společně vytvářet krásné 



 

věci. Zmínila bych např. mezinárodní večery organizované ve školách, které mají vždy 

příjemnou atmosféru a rodiny se tak dozvídají poznatky o ostatních zastoupených zemích 

například formou degustace tamní gastronomie. Tato akce se bohužel neobjevuje v českých 

školách, což je škoda. Nemyslím si, že je nutné mít ve škole velké zastoupení cizinců, aby 

bylo reálné podobnou akci zorganizovat. V českých školách by bylo možné, aby si každá 

rodina vylosovala jednu zemi, kterou bude ještě s dalšími rodinami představovat a tak by se 

rodiny pokusily o vzájemnou spolupráci a vymyšlení konkrétního programu.  

 

Za inspirativní také považuji individuální výuku jazyka, kde se školy snaží pomoct dětem 

s jazykovou bariérou, kterou často mají při vstupu do zařízení. Jen bych ráda ráda zmínila, že 

se tyto hodiny většinou objevují až na základních školách. Dovoluji si tvrdit, že by bylo 

vhodné zapojit tyto individuální hodiny již do školek, kde by mohly mít nahodilou podobu. 

Jelikož si myslím, že v tomto případě není naším jediným cílem to, aby dítě pochopilo danou 

látku, která se ve škole probírá, ale hlavně, aby se v novém prostředí začalo lépe orientovat a 

tím pádem i lépe cítit.  U předškolních dětí bych tak navrhla např. drobné chvilky, kde se dítě 

seznámí s nejfrekventovanější slovní zásobou formou her  a zábavných aktivit s obrázky a 

pomůckami a hračkami. Pro dítě si můžeme například připravit stejná slovíčka v česském 

jazyce a v jazyce, kterým dítě hovoří a učit se navzájem.  

 

Na školách s vyšším počtem cizinců považuji za velmi přínosné mít svého koordinátora pro 

multikulturní výchovu, který může dohlížet na organizaci individuálních jazykových hodin, 

dále může vybírat vhodná školení v tomto oboru pro učitele a ředitele škol a popřípadě řešit 

multikulturní problémy ve škole. 

 

Přestože jsem se ve svém výzkumu přesvědčila o tom, že multikulturní výchova zanešená do 

školských dokumentů neurčuje míru zapojení této výchovy do programu škol, přikláněla 

bych se k tomu, aby i zahraniční školy měly multikulturní výchovu jako součást svých 

školních vzdělávacích programů, např. jako průřezové téma. Učitelům tak budou spíše vědět, 

z čeho vycházet.  

 

 

 

 



 

Závěr 
 
Diplomová práce Přístupy k dětem ve více národnostních třídách MŠ a ZŠ se snaží do 

hloubky prozkoumat problematiku multikulturní výchovy. V této práci jsem se nejprve 

pokusila nahlédnout na multikulturní výchovu teoreticky a poté jsem si tuto teorii ověřila 

v praxi, a to prostřednictvím výzkumu na českých a zahraničních školách na území České 

republiky. Výzkumný vzorek byl vybrán záměrně. Do výzkumu jsem zapojila celkem tři 

české školy a tři zahraniční školy. Ve své praktické části jsem se pokusila tyto skupiny škol 

porovnat. Jak jsem již uvedla, porovnání skupin škol nebylo možné, jelikož se jednotlivé 

školy a jejich metody a přístupy od sebe lišily. V předešlé kapitole jsem vypsala, co jsem 

shledala inspirativní na všech školách dohromady.  

 
V základních a mateřských školách, které byly zapojeny do výzkumu se multikulturní 

výchova objevuje a podnětně se s ní pracuje. Většina z těchto škol by mohla být vzorem pro 

ostatní školy v nápadech, jak multikulturní výchovu zapojit do svých školních vzdělávacích 

programů a jak s ní prakticky pracovat. Shledávám však, že k multikulturní výchově chybí 

jistá dokumentace, evaluace,  (nyní nemám na mysli zapojení multikulturní výchovy do 

školních vzdělávacích programů) informace o tom, co se již v rámci multikulturní výchovy 

ve škole uskutečnilo, jak to probíhalo, jaký to mělo výsledek, zda se akce či  projekt vydařil, 

atd. Školy by si tak touto formou mohly jednotlivé zkušenosti, ať už pozitivní či negativní 

předávat a navzájem se inspirovat.  Proto považuji za velmi přínosné, že jsem měla možnost 

jednotlivé základní  a mateřské školy navštívit a zjistit, jaká je jejich zkušenost 

s multikulturní výchovou, jaké jsou jejich problémy, na které narážejí, jak tyto problémy řeší, 

jaké mají  zkušenosti s prací s multikulturní výchovou a cizinci ve svých školách, atd. 

Informace, které jsem na svých návštěvách škol získala, jsem se snažila uvést v této práci a 

tak sama za sebe alespoň z malé části přispět k rozšíření poznatků o multikulturní výchově 

v praxi, v čemž spatřuji hlavní přínos své práce. Domnívám se, že multikulturní výchova je 

pro učitele v mateřských i základních školách a vlastně také pro rodiče i děti něčím stále 

novým, výchovou, která se utváří spolu s tím, jak se utváří také naše společnost. Možností, 

jak s touto výchovou pracovat je jistě mnoho. Nejdůležitější ale dle mého názoru  je, aby si 

učitelé ve školách a školkách uvědomovali, jednak o čem multikulturní výchova vlastně je a 

jak je důležité ji zapojovat do výuky, že není POUZE průřezové téma, které někteří učitelé 

považují za méně důležité, ale že nám naopak může pomoci růst v tomto mezinárodním 

světě. 
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