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Anotace
Ve své diplomové práci s názvem Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních
skupin se snažím analyzovat výuku čtení a psaní dětí z národnostních menšin, které
navštěvují české školy. Cílem mé práce je uvedení možných přístupů a doporučení, jak u
těchto dětí rozvíjet počáteční gramotnost a jak minimalizovat problémy výuky. Zabývám se
také legislativou a možnostmi pomoci ze strany státu. Výsledkem mé práce je uvedení
rozdílných přístupů k výuce ze strany učitelů. Je totiž právě na nich, jak se vyrovnají s
možnými obtížemi, které výuka čtení a psaní dětí minoritních skupin přináší.
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Anotation
In my graduation thesis with the title "Development of primary literacy of pupils
from minority groups", I am trying to analyze teaching reading and writing of children
belonging to ethnic minorities, who attend Czech schools. My thesis' target is to state
possible approaches and recommendations how to develop the primary literacy of these
children and how to minimize teaching problems. 1 also refer to legislature and possibilities
of state assistance. The result of my thesis is mentioning different approaches of educators
to teaching. Because factually it is up to them, how they cope with potential difficulties
connected with teaching children from minorities to read and write.
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1 Úvod
Děti z Číny, Vietnamu, Ruska, Arménie, Mongolska, Ukrajiny, Kazachstánu,
Moldavska

To jsou jen některé státy, ze kterých jsou děti umístěny do českých škol. A

jak probíhá výuka takového dítěte? Různě. Záleží na jazykové připravenosti rodiny a vůbec
na celkové připravenosti dítěte na vstup do školy. A to ještě do české školy, která se svými
cíly a úkoly nemusí shodovat s cíly a úkoly školy ze země, ze které dítě přichází.
Problematika dětí z minoritních skupin se v naší zemi stává stále častěji
diskutovaným tématem a to nejen mezi pedagogy, ale i v široké veřejnosti. Připravenost
společnosti (tedy i učitelů) na přijetí cizinců je stále diskutabilní. Ačkoliv se do
vzdělávacích programů dostává stále více prostoru pro multikulturní výchovu, reakce na
cizince jsou různé.
Pro vzdělávání cizinců je však nejdůležitější připravenost učitelů. Ta je však podle
mě nedostatečná. Výuka cizinců v českých školách je vnímána jako problém, se kterým si
většina pedagogů neví rady. Najdou se i tací, kteří vnímají cizince ve své třídě jako
nežádoucí prvek, kterému nemá cenu věnovat žádnou pozornost. Další otázkou je, do
jakých tříd tyto děti zařadit. Mají být vzděláváni mezi českými žáky neboje lepší umístit je
do specializovaných tříd? A to je jen několik problémů, se kterými se při vzdělávání dětí
minoritních skupin setkáváme.

Téma Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin jsem si vybrala proto,
že mě velice zajímá a že jako budoucí učitelka chci být na tuto situaci připravená.
Vzdělávání cizinců přináší spoustu problémů, které se ve své práci snažím přiblížit. Cílem
mé práce je snaha o analýzu přístupů a možností, jak rozvíjet počáteční gramotnost u těchto
dětí a jak minimalizovat problémy spojené s jejich výukou.

Ve své práci se v první části věnuji obecně počáteční gramotnosti. Zabývám se cíly
a úkoly čtení a psaní ve vzdělávacích programech, přípravným obdobím a samotnou
výukou čtení a psaní. Součástí této kapitoly jsou přehledy metod čtení a psaní, které jsou
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zde uvedeny jako zdroj možných alternativ při výuce.
Druhá část je věnována vývojové psychologii dítěte ve třech důležitých fázích pro
rozvoj počáteční gramotnosti. Jedná se o předškolní věk, nástup do školy a raný školní věk.
Ve třetí části se snažím představit problematiku vzdělávání cizinců z pohledu
legislativy, státu a z pohledu učitelů, kteří mají s dětmi cizinci zkušenost.

V praktické části uvádím výsledky výzkumu, který jsem uskutečnila. První část se
týká zkušeností učitelů s žáky minoritních skupin, jejich přístupů k výuce a případných
změn, které by integraci těchto dětí usnadnily. Ve druhé části jsem uskutečnila pozorování
dětí cizinců v 1.ročníku Základní školy při hodinách čtení a psaní. Součástí tohoto
pozorování byl test zralosti, kterého se tyto děti zúčastnily. Cílem výzkumu bylo nejen
získat přímou zkušenost s žáky minoritních skupin, ale také s pedagogy, kteří je vyučují.
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2 Počáteční gramotnost
Význam výuky počátečního čtení a psaní je možná větší než si pomyslí ten, kdo již
samozřejmě používá tyto dovednosti v běžném životě. Na kvalitě osvojení čtení a psaní
právě v počátcích výuky záleží, jak hodnotné budou i tyto dovednosti. Výuka počátečního
čtení a psaní značnou měrou ovlivňuje proces a výsledky učení v dalších letech a později
v dospělosti i úroveň funkční gramotnosti. Na způsobu výuky záleží, jak dlouho přetrvá
motivace pro učení těmto dovednostem, vztah ke čtení a jaký se vybuduje vztah ke vzdělání
vůbec. Výuka čtení ovlivní také celkově osobnost dítěte. Zkvalitňuje rozumovou činnost,
prohlubuje citovou a volní složku osobnosti, napomáhá kultivovat hodnotovou orientaci a
směrovat současné i budoucí zájmy dítěte.
Výuka počátečního čtení a psaní je zaměřena na prvotní cílevědomé a záměrné
osvojování písma, na utváření dovednosti číst a psát. Jedná se především o etapu
osvojování abecedního kódu. Děje se tak v 1. ročníku a částečně i ve 2. ročníku základní
školy (záleží na vzdělávací koncepci a metodě, podle které je žák vyučován). Ve vyšších
ročnících se čtení a psaní automatizuje, zkvalitňuje a upevňuje. [3]
Ctení je zvláštním případem zrakového vnímání. Uplatňují se v něm asociace v oblasti
řečové kinestéze ( vnímání pohybu mluvidel ), znalosti a zkušenosti člověka. Pro čtení jsou
nutné tyto složky :
•

Diferenciace a identifikace optických tvarů písmen, částí a celků slov

•

Spojování optických tvarů se zvuky hlásek

•

Sluchová diferenciace

•

Paměť

•

Myšlenková analytická a syntetická činnost

•

Citová složka osobnosti člověka, jeho touha po poznání

Psaní a hovor jsou dvě formy komunikativního procesu, které mají zpravidla
společný obsah, který můžeme vyslovit či napsat. Endogenně je psaní závislé na nervových
mechanismech, tzn. na kvalitě poznávacích funkcí ( vnímání, představy, pozornost, paměť,
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myšlení), na stavu smyslů ( zraku, sluchu, řeči) a na svalové vyzrálosti ruky i celého těla.
Exogenně je závislé na úrovni rodinného a školního prostředí, zejména na metodických
postupech a vedení.
Psaní je velmi složitý proces, při kterém je zapotřebí souhra těchto základních
mozkových funkcí a motoriky. [2]
•

Analyticko-syntetické činnosti sluchové a zrakové

•

Diferenciační činnosti akustické a vizuální ( sluchové rozlišování hlásek a slabik a
zrakové rozlišování tvarů )

•

Prostorová orientace ( především pravolevá) a orientace v čase

•

Zraková a sluchová paměť

•

Smysl pro rytmus

•

Schopnost slučovat jednotlivé složky

•

Grafomotorická a optická činnost jedince ( senzomotorická koordinace )

•

Myšlení

Abychom mohli napsat myšlenku, musíme znát písmena psací abecedy, provést
sluchovou analýzu u slov, správně artikulovat jednotlivé hlásky, dešifrovat hlásky
v písmena, dodržet posloupnost písmen při psaní a spojovat písmena ve vyšší celky.
Důležitou úlohu zde hraje zapamatování tvarů písmen a automatizace psacího pohybu. Při
opisování a přepisování textu je třeba kromě toho umět přečíst písmena tiskací i psací a
buď je napodobit nebo umět přiřadit tiskacím tvarům písmena psací.

2.1 Cíle a úkoly čtení a psaní ve vzdělávacích programech

2.1.1

Vzdělávací program Obecná škola

Ve vzdělávacím programu Obecná škola se čtení věnuje velká pozornost. Je
chápáno jako kulturní činnost, která umožňuje dítěti rozšířit jeho další poznání. Dítě si
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může později vyhledávat v encyklopediích, slovnících a pracovat s literaturou. K tomu však
musí zvládnout dovednost číst, číst s porozuměním a se zájmem.
Není zde předepsána žádná metoda, se kterou by učitel musel závazně pracovat. Ve
čtení se nemá spěchat. Dále je důležité, aby počáteční potíže při čtení neodrazovaly děti od
zájmu o knihy. Do výuky se má často zařazovat také poslech předčítaných a vyprávěných
příběhů a veršů. Pohádky mají usnadnit zapamatování písmen.
Nácvik techniky čtení postupuje od čtení písmen, slabik, slov s otevřenou a
zavřenou slabikou ke krátkým větám, textům z tabule, ze slabikářů až ke čtení knih
s větším typem písma ke konci školního roku. Koncem prvního školního roku by měli žáci
číst individuálním tempem přiměřené texty bez nesprávných návyků ( dvojí čtení,
hláskování atd.).
Ve druhém ročníku se upevňuje technika čtení s důrazem na souvislé čtení
s porozuměním. Žáci mají při čtení správně dýchat, dodržovat mluvní takty a přiměřeně
intonovat. Postupně se zavádí tiché čtení.
Ve třetím ročníku pokračuje nácvik techniky čtení. Důraz se klade na souvislé čtení
s porozuměním. V této době se již má čtení stát technikou pro získávání nových informací.
Využívá se výrazného předčítání učitele. Žáci připravují ukázky ze své oblíbené knihy.
Mají číst plynule, správně frázovat, klást větný přízvuk a volit správnou sílu a barvu hlasu.
Jde o emocionální přednes.
Ve čtvrtém a pátém ročníku se zdokonaluje a prohlubuje vše, co si žáci osvojovali
v nižších ročnících. Stále více než o techniku jde o pochopení smyslu díla a získávání
nových informací. Čtení ve škole je chápáno jako jedna ze základních aktivit, která dítěti
zprostředkuje další poznání a významně je obohatí. [14]

Také ve psaní má učitel postupovat podle samostatně zvolené metodiky. Zdůrazňuje
se pouze, že je důležité, aby děti věděly, proč se který tvar cvičí. Před samotným cvičením
se provádějí uvolňovací cviky pro zdokonalení jemné motoriky ruky. Nejdříve se provádí v
prostoru, pak se přenášejí na velký formát papíru.
Při psaní písmen nejdříve učitel vede dítěti ruku při psaní velkých tvarů na tabuli.
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Chyby tak mohou být smazány a opraveny. Postupně se od psaní prvků písmen přejde ke
psaní velkých i malých písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Provádí se opis a přepis
přiměřených textů. Důležité je vést žáky k tomu, aby si uměli připravit pracovní plochu,
náčiní a aby si osvojili hygienické návyky při psaní. Důraz je také kladen na správné držení
náčiní a lehký přítlak.
Ve druhém ročníku

se dále rozvíjí jemná motorika ruky. Při všech písemných

projevech ( ne pouze v hodinách psaní) se individuálně odstraňují nedostatky v písemných
projevech. Učitel by měl již brát v úvahu počátky osobitého rukopisu a jeho odlišnosti.
Tolerovat se má především sklon a velikost písma.
Ve třetím ročníku je již technika písma osvojena a propojena s ostatními činnostmi.
Dbá se na čitelnost, úpravu textu a o bezchybný opis.
V dalších ročnících se již samostatné psaní neuvádí. Je součástí všech předmětů a
činností ve škole. [14]

2.1.2

Vzdělávací program Základní škola

Předmět český jazyk je ve vzdělávacím programu Základní škola rozdělen do tří
částí : jazykové vyučování, psaní a čtení a literární výchova. Ve čtení a psaní jsou
stanoveny tyto hlavní cíle :
•

Kvalitně, trvale a správně si osvojit techniku čtení a psaní

•

Souvisle a kvalitně se vyjadřovat

•

Poznat bohatost českého jazyka, slovní zásobu a dovednost použít elementární pravidla
stylistiky

•

Pochopení čteného textu, rozbor a hodnocení textu

•

Rozvinout zájem o četbu

•

Prostřednictvím četby ozřejmovat životní a mravní hodnoty

Učitel má naprostou volnost ve výběru materiálů a metod pro výuku. Všechny
složky předmětu český jazyk se vzájemně propojují a navazují na sebe.
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Osnovy jsou rozděleny na tři části : učivo, co by měl žák umět a příklady
rozšiřujícího učiva.

V prvním ročníku je psaní těsně spjato s výukou čteni. Žák by měl umět psát
správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře, psát a spojovat písmena, slabiky
a slova, zvládat interpunkci a znaménka, dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slova,
převádět slova a věty z podoby mluvené do podoby psané. Dále je třeba dodržovat čitelnost
a úhlednost psaného projevu při zachování hygienických a pracovních návyků.
Tento požadavek přetrvává také ve druhém ročníku. Velikost písmen by už měla být
podle norem. Zák by měl správně spojovat písmena a slabiky, zachovávat rozestupy písmen
a dodržovat sklon písma. Měl by správně užívat velká písmena ve slovech i ve větě a
diakritická znaménka. Měl by umět psát jednoduchý text, adresu a přání.
Ve třetím ročníku by měla technika psaní dosahovat norem a psaní by mělo být
přiměřeně rychlé. Stále zůstává požadavek čitelnosti a úhlednosti. Žák by měl být schopen
provádět kontrolu vlastního projevu, vyjadřovat se v jednoduchých formách psaného
projevu a napsat krátký dopis.
Ve čtvrtém a pátém ročníku by měla být již technika psaní osvojena. Žák by měl
uplatňovat svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného
projevu. Měl by zvládnout opisovat a přepisovat text, psát diktát a autodiktát a provádět
kontrolu napsaného textu.

Výcvik čtení začíná v prvním ročníku sluchovým a zrakovým přípravným cvičením.
Nastupuje správné čtení slabik a uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou
spisovou výslovností. Dále by měl žák zvládnout hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek
a časopisů a orientovat se v jednoduchém textu.
Ve druhém ročníku by měl žák zvládat hlasité a tiché čtení, plynule číst jednoduché
věty s porozuměním a orientovat se v textu. Měl by užívat správného slovního prízvuku a
přirozené intonace.
Ve třetím ročníku je již plynulé čtení, rychlé čtení tiché, hlasité čtení a předčítání.
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Důraz je dále kladen na členění textu a správné kladení větného prízvuku. Žák by měl
chápat četbu jako zdroj informací a světě i o sobě - četba uměleckých, populárních a
naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků.
Ve čtvrtém a pátém ročníku by měl žák číst plynule a správně, prokázat, že textu
rozuměl a vyhledávat v textu. Nastupuje čtení výrazné a předčítání.

Myslím

si,

že

tento

vzdělávací

program

je

z hlediska

čtení

a

psaní

nej propracovanější a klade na žáky nejvíce požadavků. [6]

2.1.3

Vzdělávací program Národní škola

Čtení a psaní jsou společně s mluvnicí, slohem, literární výchovou a prvky
dramatické výchovy součástí českého jazyka. Tento předmět je chápán jako ideální
možnost pro odstranění izolovanosti předmětů. Cílem výuky jazyka je naučit žáky dobře se
vyjadřovat ústně i písemně a dobře komunikovat s okolním světem. Školy mohou
přizpůsobovat rozsah a hloubku učiva individuálním potřebám, možnostem a zájmu svých
žáků, ale volba bude v souladu s kmenovým učivem povinným pro všechny žáky. Učitel
má ve čtení i psaní volnost při výběru metod a forem výuky.

V prvním ročníku je ve čtení kladen důraz na rozvoj fonematického sluchu a
rozlišení délky hlásek. Děti poznávají písmena, skládají slabiky a učí se uspořádání slov ve
větě. Začíná se s hlasitým čtením jednoduchých vět se správnou intonací a porozumění
čtenému. Doporučuje se hojně využívat prvků dramatické výchovy.
Ve druhém ročníku nastupuje rozvoj plynulého čtení jednoduchých textů. Stále se
dbá na správnou intonaci a čtení s porozuměním. Nastupují počátky tichého čtení a vedení
k individuální četbě.
Zdokonalování plynulého a tichého čtení pokračuje také ve třetím ročníku. Dětem je
nabízena četba jako zdroj zážitků a poznatků.
Ve čtvrtém ročníku pokračuje rozvoj techniky čtení. Dále pokračuje také rozvoj
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čtení s porozuměním a se správnou intonací. Začíná být kladen důraz na orientaci v textu.
V pátém ročníku se stále rozvíjí technika čtení s důrazem na správnost, porozumění
obsahu a rychlost. Nastupuje výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu a volná
reprodukce přečteného textu.

Psaní začíná v prvním ročníku přípravou na psaní. Obsahem této přípravy jsou
uvolňovací cviky, pracovní prostředí, správné sezení a držení psacího náčiní. Děti se učí
rozlišovat psací a tiskací písmena. Nastupuje nácvik psaní písmen a slov, opis a přepis
jednoduchých slov a vět a nakonec nácvik psaní diktátu jednoduchých slov.
Opis a přepis jednoduchých textů pokračuje také ve druhém ročníku. Důraz je
kladen na zvládnutí správných tvarů písmen abecedy. Nastupují také interpunkční
znaménka nad hláskami a za větami. Dítě by mělo zvládnout napsat vlastní adresu.
Ve třetím ročníku se dokončuje výcvik techniky psaní s důrazem na čitelnost písma,
úpravu zápisu a přehlednost. To je požadováno i v jiných předmětech, než je český jazyk.
Požaduje se také zvyšování rychlosti psaní.
Ve čtvrtém a pátém ročníku je již technika psaní dokončena. Dbá se na správné
tvary písma při respektování osobního rukopisu a na úpravu napsaného textu. [7]

1. ročník

2.ročník

3.ročník

4. ročník

5.ročník

Obecná škola

29 - 36 %

27 - 35 %

32 - 39 %

26 - 34 %

25 - 33 %

Národní škola

39%

39%

40%

35%

39%

Základní škola

45%

46%

44%

29%

28%

O b r á z e k 1 - Časová dotace p ř e d m ě t u Český j a z y k z celkového počtu hodin v jednotlivých ročnících
(převedeno na procenta)

Z tabulky je patrné, že nejvíce hodin Českého jazyka je v l.a 2. ročníku věnováno
ve vzdělávacím programu Základní škola. Ve 3.a 4. ročníku je časová dotace celkem

- 15 -

Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin

Kristýna Čtvrtečková

vyrovnaná ve všech vzdělávacích programech. V 5. ročníku je nejvíce hodin Českého
jazyka ve vzdělávacím programu Národní škola.

2.1.4

Rámcový vzdělávací program

Základní vzdělávání je v Rámcově vzdělávacím programu vymezeno kompetencemi
a vzdělávacími obory. Mezi kompetence patří:
•

Kompetence k učení

•

Kompetence k řešení problému

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně
vzdělávacím procesu.. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které žákovi
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a
účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Vzdělávací obsah se realizuje ve
vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je členěn do tří specifických složek :
Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a Literární výchova. Psaní je součástí
Komunikační a slohové výchovy a realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než
je vyučovací hodina.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura :
1) Komunikační a slohová výchova :
učivo
čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků
v textu), věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) písemný
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projev - základní hygienické návyky ( správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem ), technika psaní ( úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava textu ), žánry písemného projevu.

očekávané výstupy
1. období
- plynulé čtení s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumění písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
- pečlivé vyslovování, opravování nesprávné nebo nedbalé výslovnosti
- v krátkých mluvených projevech správně dýchat a volit vhodné tempo řeči
- zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
- psaní správných tvarů písmen a číslic, správné spojování písmen i slabik, kontrola
vlastního písemného projevu

2. období
- čtení s porozuměním přiměřeně náročných textů potichu i nahlas
- volba náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa podle svého komunikačního záměru
- psát správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

2) Jazyková výchova :
učivo
zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost, modulace souvislé
řeči (tempo, intonace, přízvuk )

očekávané výstupy
1.období
- rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova, členit slova na hlásky, odlišovat dlouhé a
krátké samohlásky.[19]
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Přípravné období

Úspěšnost dítěte při učení čtení a psaní závisí na celkové připravenosti ke vstupu do
školy. Jedná se o připravenost v oblasti :
1) fyzické - smyslové orgány a pohyb
2) intelektuální a osobnostní

Fyzickou připraveností se rozumí určitá úroveň jemné motoriky ruky a určitá
odolnost proti fyzické únavě.

V oblasti intelektové se jedná především o zvládnutí

aktivního a pasivního slovníku v rozsahu několika tisíc slov a dále se předpokládá, že dítě
hovoří gramaticky správně. Někdy si však v tomto období dítě ještě ponechává slova
z dřívějšího období, které si samo vymyslelo. Rozvoj řeči úzce souvisí s vlivem rodiny na
dítě.

2.2.1

Předškolní příprava na výuku čtení

Kolem čtvrtého roku se pro děti stávají slova předmětem her. Tyto hry již v sobě
nesou prvky zvukově analytické a syntetické aktivity a pozorování a srovnávání slov,
hlásek a slabik, což je součástí výuky čtení v 1 .ročníku. Ještě před vstupem do školy se
objevují hry a činnosti se slovy, ve kterých se uplatňuje dělení slov na slabiky (říkadla,
rozpočitadla atd.), rozvíjí se smysl pro rytmus, dítě objevuje rýmy, s dopomocí rodičů
rozkládá slovo na hlásky či skládá z hlásek slova. Přirozeně začne vnímat smysl čtení
(předčítání knihy rodiči a sledování obrázků k textu). Dítě poznává, že text je rozdělen po
řádcích, že jsou oddělena slova a dokonce si někdy začne všímat i prvních písmen ve slově
a poznávat je i v jiných slovech.
Další důležitou složkou pro vstup do výuky čtení je rozvinuté prostorové vnímání a
prostorová představivost - především pravo-levá orientace. Je dobré dítěti při předčítání
ukazovat směr čtení a přechod z konce řádku na začátek dalšího řádku.
Dítě by mělo také dosáhnout určitého stupně v sociální oblasti - především
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v samostatnosti, pohotovosti a ochoty k navazování kontaktu s okolím. Mělo by mít smysl
pro povinnost a mělo by chtít vyvinout určité úsilí pro splnění zadaného úkolu.
Dále musí mít dítě vytvořené základní hygienické návyky, mělo by být schopné
soustředěně sledovat učitele a umět se věnovat společným i individuálním činnostem.

Připravenost pro školu zahrnuje všechny stránky lidské osobnosti. Tyto stránky se
však rozvíjejí u každého dítěte jinak a je třeba si uvědomit, že děti na začátku 1 .třídy nejsou
ve všem na stejné úrovni a je třeba pro ně hledat individuální přístupy.
Dále je třeba myslet na to, že děti sice do 1.třídy přicházejí s poměrně dobře
vyvinutým vnímáním, ale ještě nedovedou systematicky analyzovat vlastnosti a kvalitativní
odlišnosti vnímaných předmětů. Teprve se začíná rozvíjet záměrná pozornost. Její rozsah je
ale omezený - dítě je schopné postihnout současně jen dva až tři objekty. Poměrně malé je
také rozdělení pozornosti na více činností.
Dítě si pamatuje to, co je pro něho významné a emocionálně působivé, ale ve škole
se od něho požaduje zapamatování záměrné. Této spontánní paměti, opírající se o logické
třídění učiva, je zapotřebí v počátečním vyučování všestranně využívat. Produktivita
paměti závisí na pochopení úkolů a na ovládnutí příslušných prostředků a způsobů
zapamatování a reprodukování. Na počátku školní docházky dítě dále prochází ( díky
učebním činnostem ) rozvojem představivosti.
Dobře zvolená předškolní příprava slouží jako prevence výukových problémů.
Odborníci doporučují, že se v předškolním věku mají rozvíjet ty poznávací procesy, které
jsou nezbytně nutné pro zvládnutí dovednosti čtení. Jsou to [3] :

•

Zrakové vnímání - obrázkové materiály i reálné předměty

•

Sluchové vnímání - slovní materiál mluvené řeči, hry se zvukovým materiálem

•

Grafomotorika - kreslení, modelování, stavebnice, skládanky

Všechny tyto činnosti také rozvíjejí paměť, představivost a pozornost.
K rozvoji předškolní přípravy lze využít systémy předškolní přípravy (G. Heussová,
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M. Frostigová, L. Monatová atd.). Dále je možné využít zahraniční i domácí testovací
materiály ke zjištění pravděpodobných výukových obtíží. Provedená diagnostika slouží pro
individuální přípravu dítěte na vstup do školy. [10]
Lze také využít herní přípravu na čtení se skutečným čtením ( např. hra se psacím
strojem ). Ačkoliv jsou tyto činnosti odmítány ze strany odborníků, mají velký význam pro
děti, které již v předškolním věku projevují zájem o poznávání písmen.

2.2.2

Předškolní příprava na psaní

Také zde je kladen velký důraz na správnou přípravu. Učitelkám v Mateřských
školách je ponechána volnost ve výchovné práci, což na ně klade velké nároky a
zodpovědnost. Navazující školní výuka může mnoha dětem působit nesnáze, nepřinášejí-li
si určité dovednosti a návyky z předcházejícího období. Obě instituce by měly
spolupracovat, aby zajistily plynulou návaznost výchovně vzdělávacích činností.
Dítě ve věku 3 - 6 let by se mělo rozvíjet v oblasti tělovýchovné činnosti - jemná
motorika a zručnost ( především při manipulaci s předměty ). Dále jsou to manipulační a
technické dovednosti, kam můžeme zařadit: hru s papírem ( mačkání, překládání, skládání,
vystřihování atd.), hru s plastelínou ( modelování, mačkání, válení atd.), kreslení, malování
a dovednosti potřebné pro pozdější psaní ( manipulace s tužkou, volnost držení tužky,
lehkost a plynulost tahu, koordinace ruky a oka a uvolnění paže a zápěstí).

Oblasti přípravy dítěte na psaní:
•

Utváření hygienických a pracovních návyků při kreslení, především správné držení těla
a správné držení kreslícího náčiní.

•

Rozvoj percepční stránky - sluchové a zrakové vnímání, rozlišovací schopnosti,
paměť, představivost a rytmické cítění.

•

Rozvoj tělesné stránky - kloubní pohyblivost a grafomotorická zručnost, cvičení

pohybu očí zleva doprava a shora dolů a provádění specifických grafomotorických cvičení
pro přípravu na psaní ( vybarvení obrázku, obtahování jednotažné linie, volné vedení linie
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bez omezení plochy a směru, znázorňování pohybu v určitém směru, dokončení obrázku,
zvětšování nebo zmenšování tvarů, postupné vytváření jednoduchých obrázků dle
vyznačeného vzoru, kreslení podle osy souměrnosti, etudy kreslení v určitém rytmu a
uvolňovací cviky k nácviku psaní jednotlivých písmen i skupin písmen ).
Jedním z ověřených postupů v přípravě dětí na psaní a čtení je metoda Dobrého startu.
Je velmi významná

pro stimulaci psychomotorického rozvoje. Pro svou rehabilitační

funkci se však také uplatňuje u dětí se specifickými poruchami učení, u dětí, které jsou na
hranici pásma defektu intelektu, u dětí s nevyhraněnou lateralitou a u leváků.
Tato metoda je metodou akusticko-opticko-motorickou. Jejím cílem je zdokonalit
souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném
schématu a v prostoru. Přitom dochází k integraci všech psychomotorických funkcí a
k nápravě porušené časoprostorové orientace. Výhodou metody je také využití skupinové
práce, která napomáhá v navazování kontaktů a učí spolupráci u sociálně a emočně
nezralých dětí. [2]

2.3 Výuka čtení a psaní

Ve výuce čtení a psaní v 1.ročníku existují tři základní možnosti v metodickém vedení
výuky:
1) metody syntetické
2) metody analytické ( s variantou metody globální)
3) metoda analyticko-syntetická hlásková ( či zvuková)

Jedná se o různé typy učení a musíme si uvědomit, že každému dítěti vyhovuje jiný typ.
Je také možné postupně přecházet od jedné metody či metodické varianty k jiné podle změn
charakteru učiva a změn v učení žáka. Jak ale poznat, co kterému dítěti vyhovuje? Je nutné
zjistit převládající funkci smyslového vnímání ( lepší zrakové či sluchové vnímání ) a
výkonnost žáka v myšlenkových operacích ( lepší analýza či syntéza, lepší indukce či
dedukce atd.). Pokud zjistíme, že má dítě problém ve sluchovém vnímání, neměli bychom
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používat metodu analyticko-syntetickou a u dětí s problémem zrakového vnímání
analytickou. Ideální by bylo provést diagnostiku, který orgán je lepší a podle toho zařadit
do třídy a metody. Dále je možné rozlišení na heuristický a algoritmický typ. Heuristický
typ dává přednost samostatnému hledání algoritmu řešení. Takovému dítěti bude více
vyhovovat analytická metoda. Algoritmickému typu vyhovuje, když mu někdo algoritmus
sdělí - dostane kód pro přiřazení zvukových a grafických prvků. Toto dítě upřednostní
analyticko-syntetickou metodu. Tato zjištění by se měla provádět před vstupem do 1.třídy.
V této době mají již některé děti také „globální" znalost některých slov.

Dějiny metodiky čtení a psaní prošly nelehkým vývojem, který není ukončen ani
v současnosti. Některé metody učí čtení a psaní souběžně, jiné učí čtení prostřednictvím
psaní, u dalších je psaní posunuto až do doby, kdy dítě umí číst.
Všechny děti nejsou schopny se dobře naučit číst např. metodou analyticko-syntetickou,
která byla v určitém obdobím jedinou metodou (1951-1990) a i dnes je stále nejvíce
používána. Při studiu metod ve výuce čtení a psaní musíme mít na paměti, že některé
slabikáře využívají několika metod současně.
V následujícím přehledu se snažím stručně představit jednotlivé metody ve výuce
čtení a psaní. Přehled slouží pro orientaci a dále jako možný zdroj obohacení výuky. [14]

2.3.1

Přehled metod ve výuce čtení

Metody syntetické
vycházejí z prvků, které jsou spojovány v celky

a) metoda písmenková - slabikovací
Jedná se o nejstarší metodu , která se k nám dostala ze starého Řecka a Říma, a s různými
obměnami se udržela až do poloviny 19.století, kdy byla úředně zakázána.
Při čtení se v 1 .fázi žáci (tzv. Abecedáři ) nejdříve učili názvy písmen (á, bé..), ty pak ve
2.fázi spojovali tzv. Slabikanti ve slabiky (em, á -má) a slabiky ve slova. Žáci Nominaristé
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nejdříve museli zvládnout techniku „mechanického čtení", pak se teprve přistupovalo ke
čtení logickému.
negativa - žáci se učily číst dva i více roků. Čtení se nepodobalo řeči a bylo těžké na
pochopení. Děti se nudily, protože četly bez smyslu
pozitiva

- nejstarší ověřená metoda, mechanická metoda vyhovuje žákům různých

schopností, prospěšné pro pravopis

b) metoda hláskovací
Sluchový rozklad slov jako příprava pro čtení. Nejprve se probírají samohlásky a pak
souhlásky po skupinách. Nečetlo se jméno písmene, ale vyslovuje se hláska, kterou
písmeno označuje. Hlásky se pak spojovaly ve slabiky a slabiky ve slova (m,a-ma, s,o-so,
maso). Žákům se dovolovalo slabikovat potichu a nahlas vyslovit až celou slabiku.

c) metoda skriptologická (čtení psaním)
Žáci se učí sluchovému rozkladu věty na slova, slov na slabiky a cvičí se v kreslení. Asi po
šesti nedělích napíše učitel písmeno na tabuli a žáci ho opisují a vyhledávají mezi jinými
písmeny. Postupně se učí dalším písmenům, která spojují do slabik. Procvičuje se velká
psací abeceda (psaní i čtení), později se čte i tiskací písmo. Děti se učí číst písmo učitele i
svoje vlastní. Uplatňuje se v otevřeném vyučování. Je to metoda vhodná pro práci ve
skupině i pro samostatnou práci.
V cizině existuje druhá varianta, která spočívá v tom, že po vyvození hlásky ji plně
foneticky napíše pomocí tzv. písmenkové tabulky ( písmenko + obrázek ) - Viz příloha č. 1
Když umí analyzovat a zapisovat slova, učí se psát foneticky věty a celé texty.
Pozitiva - od počátku dítě umí napsat vše, co chce. Nemusí být omezováno slovní zásobou
učebních textů. Je to vhodný motivační prvek, protože každé dítě zažije úspěch.
Tato metoda má velmi dobrý ohlas u nadaných dětí a dětí cizinců.[3]

d)

metoda mnemotechnická - skriptologická

Nápovědné obrázky napovídaly slovo, náslovnou hlásku i písmeno (jahody ve tvaru J).
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negativa - brání rozumět písmu hláskovému. Například při čtení slova „lampa" si dítě musí
vybavit slova - Lap, Anička, Macek, Pavel, Anička

e)

metoda náslovných hlásek

Ze slova se odposlouchá první náslovná hláska. Pak se používají obrázky, které vybavují
určité slovo, ze kterého děti vyvozují náslovnou hlásku. Později děti umí izolovat
náslovnou hlásku z libovolného slova a tyto hlásky pak skládat ve slova. Tato metoda se
používá i v analyticko-syntetické metodě při vyvozování hlásky.

0

metoda fonomimická ( normálních hlásek )

Tato metoda má za úkol odstranit těžkosti při rozkladu slov na hlásky. Vychází ze
samostatných hlásek lidského těla, které se mohou chovat jako citoslovce ( husa syčí ssss ).
Zvukový obraz hlásky se spojuje s gestikulací a mimikou.

Tyto pohyby se pak

zautomatizují na asociace hlásek-písmen.

g) metoda normálních slabik
Měla za úkol odstranit potíže při spojování písmen ve slabiky. Žáci čtou jména obrázků,
pak čtou toto jméno po slabikách a nakonec slabiky izolují. Tyto slabiky pak s dalšími
skládají v nová slova.
Pozitiva - děti poznávají slabiky ze známých slov a nemusí je skládat z bezvýznamných
hlásek.
Negativa - dlouho spojují slabiku s nápovědným obrázkem, dlouho nemohou pochopit
význam nového slova.

h) metoda fonetická
Vychází zpozorování mluvidel a jejich utváření při vyslovování hlásek. Žáci napodobují
učitele nebo vyslovují podle obrázků hláskovacích tabulek.

i) metoda Petrákova - postupného a kontrolního původního čtení
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Při čtení ( i psaní ) se používá jen tiskací písmo. Psací písmo se později odvozuje
z tiskacího. Poznávání hlásek je rovnoměrně rozvrženo do celého roku. Postupně se
písmena „nabalují" do slova - k, k-o = ko, ko-v = kov, kov-á = ková, ková-ř = kovář.

j) slabiková metoda souhlásková
Spojuje všechny souhlásky s jednou samohláskou - ba, ca, ča....K vyvození slabik se
používá nápovědných obrázků. Pak děti čtou věty, které obsahují jednu samohlásku - Bába
má káčata. Stejným postupem se pak vyvozují slabiky s ostatními samohláskami.
Negativa - tato metoda je sluchově proti libozvučnosti českého jazyka.

k) metoda genetická - Kožíškova (zapisovací)
Je to určitý přechod k metodě globální. Žáci se v období průpravného čtení naučí číst a psát
písmena velké tiskací abecedy, píší hůlkovým písmem ve formě zkratek ( A . - Anička
)Každé písmeno s tečkou je znakem spolužáka nebo známé osoby. Později, až učení
dospěje k izolaci hlásek, abstrahuje z těchto jmen první hlásku a stane se znaménkem
hlásky ( bez tečky ).
Pozitiva - to, co dítě přečte hned také napíše. Rychle se naučí číst, ale i průprava pro čtení
Negativa - klade na žáky velké nároky, pro převahu techniky a mechanismu se neklade
zřetel na obsah čtených slov a vět. [3,10]

Metody analytické

a) metoda Jacototova
Vycházel z věty, kterou žákům ukázal a přečetl. Žáci jej potom napodobovali, až dovedli
ukázat a přečíst kterékoliv slovo. Pak následoval rozbor slov na slabiky a na hlásky.

b) metoda normálních slov - Vogelova
Je podobná metodě hláskovací. Po rozkladu slova na hlásky se začalo hned se spojováním
hlásek. Vycházelo se od slova (ne od izolované hlásky ), protože slovo má určitý význam.
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Používalo se 98 normálních slov, která obsáhla celou abecedu.

c) metoda globální - Václava Příhody
Globální metoda vychází z celku ( věta nebo slovo ) a zachovavá ho tak dlouho, dokud
žák sám nedojde vlastním vývojem k rozboru. Výuku globální metodou můžeme rozdělit
na tyto etapy :
- období přípravy - cvičení na rozvoj paměti, pozornosti, mluvní cvičení, vzbuzení zájemu
0 čtení
- období paměti - žáci vnímají a snaží si zapamatovat obrazy exponovaných slov, které
jsou jim předkládány. Pak jsou schopni tato slova přečíst, bez znalosti jednotlivých písmen.
- období analýzy - dítě je přivedeno k rozboru vět na slova a pak samo dojde k analýze slov
na slabiky, hlásky a písmena. Všímá si začátku, vnitřku a konce slova, hledá odlišné konce
slov, zjišťuje, že některá slova jsou součástí jiných slov. Seznamují se s písmeny malé a
velké tiskací abecedy.
- období syntézy - procvičení syntézy slov pomocí her ( doplňovačky, tajenky atd. )
- období výcviku čtení - zjišťují se individuelní rozdíly žáků, docvičování
Negativa - prý se nehodí pro slovanské jazyky, které mají fonetické písmo. Metoda
přetěžuje děti v období paměti, odsunuje přirozenou touhu dítěte po analýze, prý mnoho
dětí zaostává ve čtení. Často dochází k záměně a přehazování písmen.
Pozitiva - učení hrou, motivace dětí přiměřenou a zajímavou dětskou četbou, vychází
z poznatků psychologie. [3,10]

Metoda analyticko- syntetická ( hlásková či zvuková )

1 ato metoda je založena na zásadě, že správně můžeme číst jen tehdy, pochopíme-li
hláskovou stavbu slova. Jde o rozklad slov na slabiky, slabik na hlásky a skládání hlásek ve
slabiky a slabik ve slova. Analýza a syntéza probíhá akusticky i opticky. Elementární
výcvik je rozvržen do tří etap :
- jazyková příprava žáků na čtení - používá se Živá abeceda. V této etapě je důležité
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rozeznání zvuku, rozlišení slova a věty, pochopení vztahu slabiky a hlásky, správné a
zřetelné vyslovování, analýza a syntéza slabik a co nejdříve vyslovovat slabiku naráz
- slabičné analytický způsob čtení - používá se Slabikář, důležitá je analýza a syntéza slov,
určování počtu a pořadí slabik ve slově a hlásek ve slabice. Tato etapa se člení do čtyř fází
podle vzrůstající složitosti hláskové stavby slabik a slov :
1) čtení otevřené slabiky ve slovech,
2) čtení zavřené slabiky na konci slov,
3) čtení otevřené slabiky trojpísmenné, slov se skupinou dvou souhlásek uprostřed,
4) čtení slov se slabikotvornými souhláskami a slov s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni
- plynulé čtení - s porozuměním [5]
Odpůrci namítají, že je tato metoda zdlouhavá a náročná. Slabika prý brzdí porozumění
čtenému. Je ale nutné uvědomit si, že český jazyk je sice založen na hláskovém principu,
ale se zbytky slabičného principu, a tak di, ti, ni, dě, tě, ně atd. bez slabiky nepochopíme.

2.3.2

Přehled metod ve výuce psaní

metoda kopírovací
Je založena na mechanickém obtahování písmen,

metoda pauzovací
Záci vkládali silně tištěný vzor jako podložku pod papír a obtahovali natištěná písmena.
Pozitiva - prý dokonalé tvary písmen
metoda syntetická
lato metoda svou koncepcí odpovídá metodě syntetické ve čtení. Nejprve se provádí
kresebná příprava, pak nacvičují části jednotlivých písmen a z nacvičených prvků se
vytvoří písmeno a z písmen slovo.
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metoda taktovací
Žáci psaly jednotlivé tahy, písmena, slabiky, slova i věty společně podle diktátu.
Pozitiva - vhodné pro velké třídy, kázeň a pořádek
Negativa - nerespektuje individuální tempo psaní

metoda fyziologická
Vychází ze soustavného výcviku svalů, které jsou při psaní v činnosti a z výcviku očí.
Nejdříve se naučili psát prvky písmen a poté z těchto prvků skládali písmena.

metoda psychologicko-fyziologická
Nejprve se „črtaly" prvky, ze kterých se skládají písmena, pak se přistoupilo k psaní
písmen, slov a vět. Podporuje se vývoj osobitého rukopisu. Důležitá je pozitivní motivace
žáka a hygienické návyky.

metoda globální
Tato metoda vychází z psaní slov a vět ( necvičí se izolovaná písmena ). Žáci sledují a
napodobují pohyb ruky při psaní učitelky. V prvním pololetí 1 .ročníku se děti učí kreslit,
přičemž procvičí i některé základní tvary písmen. Teprve v druhém pololetí píší celá slova
a kratší věty.

metoda analyticko-syntetická
Jde o variantu metody psychologicko-fyziologické. V přípravném období se pomocí her
zlepšuje jemná motorika ruky. Dále navazují rozcvičovací cviky, psaní prvků jednotlivých
písmen a psaní celých písmen. Následuje psaní slabik a slov jednoslabičných a
dvouslabičných. Děti se postupně seznámí s malou psací abecedou a později i velkou. Ve
výuce se využívá básní, které pomáhají při nácviku prvků. Dále se využívají tzv.jednotažky
-obrázky kreslené jedním tahem. [14J

Z tohoto přehledu vidíme, jak pestrá je nabídka metod ve výuce čtení a psaní, je
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tedy pouze na učiteli, jaké metody či metodické varianty využije ve svém vyučování.
Na závěr bych ráda uvedla slova Josefa Kožíška, která by měl mít učitel stále na
paměti.
„V pravdě však nejsme ničeho tak vzdáleni jako bludu, že kterákoliv metoda by byla
samostatečná a překonávala všechny nesnáze, které se vyskytnou při vyučování
hromadném. Neuznáváme „nejlepší" metody, protože žádná není účelem sama sobě. Každá
je toliko prostředkem, tedy něčím relativním, vyrůsti má z potřeb a přirozenosti dítěte. A
pokud nebudou všechny děti duševními i tělesnými dispozicemi stejné, nebude ani metody,
která by vyhovovala všem." (Santlerová, 1995 s.5)
O nejvhodnější metodě se nevedly spory pouze u nás, ale také v Německu, U.S.A. či
bývalém SSSR.
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3 Dítě na počátku školní docházky
Abychom věděli, jak k dětem přistupovat, musíme si uvědomit, koho před sebou
máme, jakými fázemi vývoje tato lidská bytost prošla, v jaké se právě nachází a jaké ji
teprve čekají. Nelze se jenom zabývat vývojovou psychologií mladšího školního věku,
protože dítě při nástupu do školy se ještě nemusí v této fázi nacházet.

3.1

Předškolní věk 3-6 let

Změny, které v průběhu této vývojové etapy nastávají, nejsou již tak náhlé a zjevné
jako v předcházejících etapách. Vývoj je plynulejší a spočívá především ve větší
diferenciaci uvnitř jednotlivých oblastí dětské psychiky.

3.1.1

Fyzický vývoj

V předškolním věku se mění tělesná konstituce. Dítě ztrácí zaoblenost a buclatost a vývoj
se zaměřuje na růst do výšky. Organismus celkově sílí, což dítěti umožňuje větší výkon a to
má zpětný vliv na rozvoj svalstva a kostry. Její osifikace pokračuje, ale kosti ještě nejsou
tak pevné a tvrdé jako u dospělého člověka. Je to určitá výhoda při pádech, které se u dětí
často vyskytují, ale nevýhodou je nebezpečí různých ortopedických poruch.
S vyspíváním nervové soustavy, kostry a svalstva souvisí také rozvoj motoriky. Pohyby se
dále zdokonalují, jsou účelnější a závisí na vědomí. Vysoký stupeň koordinace rozličných
drobnějších pohybů jednotlivých svalů a svalových skupin umožňuje rozvoj hlavně jemné
motoriky. [16]

3.1.2

Socializace a její vliv na rozvoj dětské identity

V tomto období jsou pro dítě hlavní potřeby aktivita a sebeprosazení. Základním úkolem je
ovšem rozvíjení účelné aktivity, která musí nutně být nějakým způsobem regulována. Dítě
si osvojuje normy chování a obecný řád světa. Vlastní identita má svůj zdroj především
v postojích a hodnocení rodičů. Dítě tento názor přejímá nekriticky. Zná již svoji pohlavní
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roli a přijímá ji. Učí se žádoucím vzorům, především tzv. prosociálního vývoje. Navazuje
kontakty s vrstevníky, ve vrstevnické skupině dochází postupně k diferenciaci a specifikaci
sociálních rolí.

3.1.3

Vývoj poznávacích procesů

Dítě v tomto věku se nachází ve fázi názorného, intuitivního myšlení. Jedná se stále ještě o
prelogický způsob uvažování. Charakterizuje jej egocentrismus, fenomenismus ( dominace
jevové složky reality v poznávání) a presentismus ( vazba na přítomnost). Všimne si jen
jedné vlastnosti objektu, obyčejně té nej nápadnější. Má tendenci upravovat si realitu tak,
aby pro něj byla srozumitelná a přijatelná. Nesrozumitelnou skutečnost si vyloží
subjektivně přijatelným způsobem, bez ohledu na jeho správnost. Fantazie má v tomto věku
harmonizující význam. Myšlení chybí komplexní přístup ( j e útržkovité, nekoordinované a
nepropojené ). Dítě má vlastní názor na svět, který vyjadřuje např. pomocí hry, vyprávění
nebo kresby.

3.1.4

Vývoj řeči

Vývoj řeči je úzce propojen s úrovní myšlení. Konverzace je, stejně tak jako jeho
uvažování, typická neostatečnou koordinací dílčích složek. Z hlediska poznávání je
významnou složkou řečového vývoje tzv. egocentrická řeč (není určena pro jinou osobu).
Slouží ke zjednodušení orientace, uvědomování a řešení problémů. [17]

3.2 Nástup do školy

Připraveností pro školu se zpravidla především rozumí fyzická připravenost a zdraví
dítěte. Na fyzickém věku je nesporně značně závislá úroveň celkového rozvoje dítěte.
Avšak všechny předpokládané vlastnosti, schopnosti a dovednosti se u jednotlivých dětí
vyskytují ve stejném věku na rozdílné úrovni, což se projevuje ve značných rozdílech mezi
dětmi. Proto je sice věk zpravidla základním kritériem pro stanovení podmínek vstupu
dítěte do školy, ale bere se ohled na značné vývojové rozdíly mezi dětmi a počítá se
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s výjimkami.
Věk pro vstup do školy není náhodný. Dochází v něm k různým vývojovým změnám,
které jsou podmíněny zráním i učením. Kompetence potřebné k adaptaci můžeme rozdělit
na dvě skupiny :
•

1) Jsou podmíněny zráním a pak lze mluvit o školní zralosti. Jedná se především o
určitou úroveň Centrální nervové soustavy- schopnost koncentrace pozornosti,
lateralizace ruky, rozvoj senzomotorických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového
vnímání.

•

2) Ve větší míře se na nich podílí učení a pak mluvíme o školní připravenosti. Ta je
závislá na specifickém působení sociálního prostředí. Je zde patrný vliv rodiny, sociální
skupiny a sociální vrstvy, etnické skupiny atd. Jde o chápání hodnoty a významu
školního vzdělávání - motivace dítěte, socializační úroveň v oblasti rozlišování a
zvládání různých rolí, v oblasti verbální komunikace a běžné normy chování. Kromě
toho se předpokládá, že děti vstupující do školy ovládají určitý okruh vědomostí,
ponejvíce konkrétních představ a některých pojmů, mají základní vědomosti o přírodě,
o ročních obdobích, o životě a práci lidí. Vědí, že existují jiná města, vesnice a jiné
státy. Dovedou rozlišovat barvy a jejich odstíny, vůně, zvuky hudby a lidské řeči.[9,
17]

3.2.1

Socializace

Jedná se o důležitý sociální mezník. Dítě získává novou roli - roli žáka. Tato role má pro
dítě takový význam, jaký mu přičítá jeho rodina. Rodiče chápou školu především jako
místo výkonu a učení. Ostatní funkce školy pro ně nejsou tak důležité.
Vstup dětí do školy znamená značný přelom v životě, kterému přivykly. Zvláště výrazně se
mění život těch dětí, které nenavštěvovaly mateřskou školu. I u dětí z mateřských škol však
zabírala řízená činnost jen malou část dne. Většina času byla věnována vycházkám,
volnému výběru her apod. Práce ve škole je mnohem náročnější, organizovanější, děti
zodpovídají za správné plnění úkolů apod.
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Vývoj poznávacích procesů

Již před vstupem do školy děti užívají některých pojmů o tom, co je daleko a blízko, co je
dobré a co špatné, co je slušné a co neslušné, rozlišují co je hezké a co ošklivé.
Rozlišují mnoho, málo, jeden, více a dovedou přesně určit inenší počet vnímaných
předmětů. Orientují se v prostoru a poznávají, co je nahoře a dole, vpředu a vzadu, vedle,
mezi atd. Znají do jisté míry i časové vztahy včera, zítra; dříve, později; letos, v minulém
roce apod.
Dovedou provádět jednoduché cviky, pohyby podle rytmu apod. Ovládají i některé
pracovní návyky, např. ošetřovat rostliny, uklízet, mýt nádobí apod. Dovedou se zpravidla
samostatně oblékat, zapínat knoflíky, zavazovat kličky u bot atd.
Dovedou zvládnout jednoduché kresby, poslouchat vyprávění a samy vyprávět. Mají již i
některé návyky vzájemných vztahů : dovedou společně pracovat a hrát si, pomáhat si,
vykonat svěřený přiměřený úkol. Získaly i některé návyky kulturního chování a zdvořilého
jednání s dospělými.
„Školní úspěšnost je spojena s rozvojem poznávacích procesů, které jsou ovlivněny
jak zráním, tak učením. Pro školní práci je potřebné, aby dítě uvažovalo logicky, na úrovni
konkrétních logických operací. Přijatelná adaptace na školu vyžaduje určitý stupeň rozvoje
autoregulačních procesů. Dítě by mělo být schopné respektovat obecně významnější motiv,
tj. povinnost." (Vágnerová, 1999, s.l 55)

3.2.3

Vývoj řeči

Při vstupu do školy už děti značně pokročily ve vývoji řeči. Dovedou hovořit o svých
zážitcích, vyjádřit svá přání a plynule hovořit mezi sebou. Jejich řeč má některé
charakteristické obecné rysy. Slovní zásoba je chudá a omezuje se především na jména
konkrétních věcí okolního světa. Obsahuje sice všechny další druhy slov, ale jejich užití
nemá mnoho variací. Děti vypovídají v krátkých větách. Při vyprávění je spojují zpravidla
v řetězy hlavních vět slovy „a", „pak" apod. Rozsah jejich vyprávění zahrnuje zpravidla jen
několik vět. Ve vývoji řeči jsou však mezi dětmi velké rozdíly, které pramení zejména z
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rozdílného prostředí, v němž děti žijí (kulturní úroveň výchovného prostředí, úplnost
rodiny, sourozenci apod.) a péče, která byla při dosavadním rozvoji věnována.

3.3 Raný školní věk 6-8 let
3.3.1

Fyzický vývoj

V tomto období více intenzivní růst do výšky. Kostra, svalstvo i další orgány sílí a stávají
se výkonnějšími. Životní pochody dítěte jsou rychlejší a prudší než u dospělého, proto je
kvůli metabolismu třeba dbát na správnou výživu. Dítě se velmi rychle unaví. Začíná
nahrazování mléčného chrupu.
Zvyšuje se přesnost a rychlost pohybů i celková obratnost dítěte. [16]

3.3.2

Vývoj poznávacích procesů

Pro tento věk je typická úroveň konkrétních logických operací. Charakteristické pro ni je
respektování základních zákonů logiky a vázanost na realitu. Nová úroveň myšlení je
podmíněna třemi základními změnami :
2) dítě dovede posuzovat skutečnost podle více hledisek najednou
3) chápe proměnlivost jako základní vlastnost reality a chápe podstatu určité skutečnosti
4) reverzibilita - logické operace jsou vratné. Dítě ví, že změna není definitivní, ale že
opačná operace znamená návrat do původního stavu.

Důsledkem tohoto logického myšlení nastupuje změna ve způsobu manipulace se znaky
a symboly. Děti mají dále tendenci přičítat veškerému dění nějakou, pokud možno
jednoznačnou příčinu. Ve škole se uplatní především konvergentní myšlení - dítě hledá
pouze jednu odpověď, ale už je schopné určité metakognice, tj. uvažovat o vlastním
poznávání.
Nezbytná decentrace se vztahuje k hodnocení sebe sama i jiných lidí. Svoji roli školáka
chápe jako jeden aspekt své identity.
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Socializace

Školní období je přípravou na dvě významné životní role - profesní roli a symetrickou
vrstevnickou roli. Z hlediska socializace školáka lze rozlišovat:
•

proměnu sociálních rolí - podřízená role žáka a souřadná role spolužáka

•

rozvoj komunikačních dovedností - komunikace žák x učitel, žák x žák

•

vývoj v oblasti regulace vlastního chování, které je závislé na zvládání norem

Nastupuje tlak na osamostatnění a přijetí zodpovědnosti za své jednání. Důležité jsou
názory učitele a také přijetí jeho autority. Dítě chce být oceňováno za své výkony a to nejen
učitelem, ale i vrstevníky. [ 17]
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4 Žáci jazykových menšin v českých primárních školách
Toto téma se v dnešní době ukazuje jako velmi aktuální. Na území České republiky
pobývalo ke dni 31.12.2001 neuvěřitelných 210 794 osob cizinců. Ačkoliv se objevily
snahy o omezení počtu přistěhovalců či žadatelů o azyl, tento počet se neustále zvyšuje.
Na povinnou školní docházku mají nárok děti, jejichž rodiče na území České
republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří
mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a
azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.
Nejvíce integrovaných cizinců pochází z Asie ( Vietnam, Čína ), z bývalého
Sovětského svazu, Slovenské republiky a dále z bývalé Jugoslávie. Samostatnou skupinu
tvoří romské děti, ale to by bylo téma na další diplomovou práci, a tak se touto skupinou
nebudu dále zabývat.
O pestrosti národností v českých školách vypovídá následující tabulka. [20]

Stát

kód
a
4
8
12
24
31
36
40
51
56
70
76
100
112
124
144
156
158
170

název
b
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Angola
Azerbájdžán
Austrálie
Rakousko
Arménie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Bělorusko
Kanada
Srí Lanka
Cína
Tchaj-wan
Kolumbie

Z toho

Počet
žáků
(dětO
celkem

počet
dívek

žáci s
trvalým
pobytem

žáci s
přechodným
pobytem

žáciazylanti

2
38
24
6
10
19
6
23
209
7
85
2
129
176
13
1
176
4
1

4
21
10
0
7
6
4
11
95
3
47
1
65
90
5
0
82
2
1

5
13
15
3
6
5
6
18
111
5
70
2
81
86
6
1
69
1
0

6
4
9
3
0
8
0
5
71
2
13
0
47
75
7
0
107
3
1

7
21
0
0
4
6
0
0
27
0
1
0
1
15
0
0
0
0
0
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178
180
191
192
203
204
208
218
233
246
250
268
275
276
288
300
320
324
348
352
356
360
364
368
372
376
380
384
392
398
400
408
410
417
422
428
430
434
440
442
484
496
498
524
528
554
562
566

Kongo
Kongo,demokrat.repub.
Chorvatsko
Kuba
Česko
Benin
Dánsko
Ekvádor
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Palestina
Německo
Ghana
Řecko
Guatemala
Guinea
Maďarsko
Island
Indie
Indonésie
Irán
Irák
Irsko
Izrael
Itálie
Pobřeží slonoviny
Japonsko
Kazachstán
Jordánsko
Korejská lid.dem.rep.
Korea
Kyrgyzstán
Libanon
Lotyšsko
Libérie
Libye
Litva
Lucembursko
Mexiko
Mongolsko
Moldavsko
Nepál
Nizozemsko
Nový Zéland
Niger
Nigérie

1
4
106
4
905878
2
1
1
2
3
12
42
4
143
4
13
1
5
25
1
10
7
4
12
1
39
34
1
9
232
2
5
15
38
3
3
2
8
8
1
2
258
188
1
43
1
2
4

0
0
46
2
440754
1
0
0
1
2
5
22
2
77
4
5
1
2
15
0
5
4
2
9
1
19
17
0
5
117
0
3
11
22
1
1
2
6
4
1
1
137
92
0
21
1
1
4
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1
2
72
1
0
2
I
1
I
2
8
23
2
107
1
7
0
3
16
0
2
1
1
5
0
16
27
0
4
159
2
2
2
10
0
1
2
0
6
1
0
76
75
0
28
0
1
3
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0
2
34
0
0
0
0
0
1
0
4
16
2
34
0
6
1
2
9
1
8
6
0
4
1
22
7
1
5
64
0
3
13
8
3
2
0
8
2
0
2
181
103
1
15
1
0
0

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
1
0
0
0
9
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
1
1
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586
604
616
642
643
686
703
704
705
710
724
736
752
756
760
764
768
784
788
792
795
804
807
826
840
860
887
891
894
999

Pákistán
Peru
Polsko
Rumunsko
Rusko
Senegal
Slovensko
Vietnam
Slovinsko
Jihoafrická republika
Španělsko
Súdán
Švédsko
Švýcarsko
Sýrie
Thajsko
Togo
Spojené arabské emiráty
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Ukrajina
Makedonie
Spojené království
Spojené státy
Uzbekistán
Jemen
Srbsko a Černá Hora
Zambie
Ostatní

NIC

Celkem
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1
2
29
2
2662
57
29
116
12
9
155
1
4

3
3
64
72
522
1
811
1590
1
0
1
0
3
5
2
1
1
1
1
11
1
1300
25
13
53
6
2
73
0
3

5
5
115
99
440
1
993
2339
5
0
4
1
3
6
5
2
1
1
2
10
1
1386
31
13
68
2
4
94
1
0

3
1
25
30
519
0
664
1137
3
4
0
0
3
4
1
0
0
0
0
19
1
1229
26
16
47
8
5
56
0
1

1
0
0
2
96
0
12
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
1
2
0
5
0
3

0

0

0

0

0

917738

446445

6809

4729

306

9
6
142
131
1057
1
1675
3482
8
4
4
1
6
10
6
2

i

Obrázek 2 - rozdělení národností v českých školách

Do českých škol chodí tedy spíše děti z východu, tj. z oblasti méně ekonomicky vyspělé.
Děti rodičů ze západních zemí většinou navštěvují mezinárodní školy či školy
diplomatické.

Abychom se zorientovali vdané problematice, musíme si uvědomit, s jakými typy
cizinců se na našem území můžeme setkat.
•

Žadatelé o azyl
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Děti žadatelů o azyl navštěvují školy v pobytových střediscích. Pokud jim azyl není
udělen, navrací se zpět do své země. Azyl je udělován pouze z důvodu ohrožení života,
svobody či jiných závažných důvodů, ale ne z důvodů ekonomických. Pro představu
uvádím počet žadatelů o azyl za rok 2005 a počet udělení azylu ve stejném roce. Řízení o
udělení azylu je někdy zdlouhavé, a tak v roce 2005 byly vyřízeny žádosti z dřívějších let a
naopak některé žádosti z tohoto roku jsou ještě v řízení. V následujícím přehledu jsou
uvedeny pouze státy, u kteiých počet žadatelů za rok dosáhl alespoň 4 osob.
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státní příslušnost
Ukrajina
Slovensko
Indie
Cína
Rusko
Bělorusko
Vietnam
Mongolsko
Nigérie
bez státní příslušnosti
Moldavsko
Rumunsko
Alžírsko
Arménie
Gruzie
Irák
Bulharsko
Kyrgyzstán
Kazachstán
Turecko
Uzbekistán
Srbsko a Černá hora
Pákistán
Sýrie
Súdán
Pobřeží slonoviny

Celkem

počet
žadatelů za
rok 2 0 0 5

počet
žadatelů v

987
711
342

24,5
17,7

287
260
216
208
119
78
73
59
55
53
53
52

7,1
6,5

47
45
35
33
33
32
30
24
22
15
13

1,2
1,1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
oľ3

0
0
19
4
1
1
4
18
5
17
0
2
0
1
0

4021

100,0

251

%

8,5

5,4
5,2
3,0
1,9
1,8
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3

počet udělení
azylů za rok
2005
9
0
1
3
69
47
1
0
0
1
6

státní příslušnost
Makedonie
Kamerun
Kuba
Egypt
Srí Lanka
Somálsko
nezjištěna
Senegal
Guinea
Ázerbajdžán
Konžská dem.republika
Libérie
Litva
Bangladéš
Bosna a Hercegovina
Maroko
Myanmar
Ostatní
Afgánistán
Etiopie
Irán
Jihoafrická republika
Jugoslávie
Sierra Leone
Turkmenistán

Obrázek 3 - přehled udělení azylů v poměru k žádostem v roce 2005 [20)

40

počet
žadatelů za
rok 2 0 0 5

počet
žadatelů v
%

počet udělení
azylů za rok
2005

12

0,3
0,3

0
0

0,2

0,1

3
0
0
0
5

0,1
0,1
0,1
0,1

0
4
0
2

0,1
0,1
0,1

0
0
0
0
0
6
0
5
2
4
1
5
2
3

11
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
34
0
0
0
0
0
0
0

0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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R o z d ě l e n í ž a d a t e l ů p o d l e státní příslušnosti

Ukrajina
Sloven- ko

• Indi'!
I čína
mam Rusko
3 Bělorusko
Vietnam
i Mongplsko
I Nigérie
I bez státn pňsl.
• Moldavsk)
1 Rumunskc
• Alžírsko
• Arménie
• Gruzie
I Irák
i Bulharsko
Kyrgyzstán
m Kazachstán
Turecko
Uzbekistán
Srbsko a Č h.
Z3 Pákistán
• Sýrie
Súdán
3 Pobřeží slon.
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Kamerun
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Egypt
Sn Lanka
Somálsko
nezjištěna
iSenegal
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Ázerbajdžán
Konžská d. rej)
Libérie
Litva
Bangladéš
Bosna a Hercejg
Maroko
Myanmar
• Ostatní
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O b r á z e k 4 - r o z d ě l e n í ž a d a t e l ů p o d l e státní příslušnosti | 2 0 |

Cizinci z jiných zemí než ze zemí Evropské unie mohou na území České republiky
pobývat, mají-li trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza.
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Legislativa
Práva cizinců žijících na území České republiky se shodují s právy občanů České

republiky nebojsou zahrnuty pod právy menšin. Tato práva jim ukládá Listina základních
práv a svobod - sb.zákonů 2/1993, Ústava České republiky - článek 3, Mezinárodní pakt
OSN o občanských a politických právech - článek 2 a Všeobecná deklarace lidských práv 1948, článek 2.
V dřívější době neexistoval žádný zákon, který by se cizinci zabýval. Řídilo se pouze
výše zmiňovanými právy a pokyny z ministerstva. Jednalo se vždy o Pokyn MŠMT ČR ke
vzdělávání cizinců (do roku 1996) v základních a středních školách včetně speciálních škol
a od září 1996 také na vyšších odborných školách. [15] Tyto pokyny se měnily podle změn
v kategoriích cizinců..
Náznaky této problematiky nacházíme také v Bílé knize.

Bílá kniha
Východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy
Další tenze vznikají z neschopnosti přijmout vzrůstající kulturní a etnickou rozdílnost
v dnešní Evropě s volným pohybem obyvatel s vysokým stupněm imigrace. Je proto
zapotřebí i systematická výchova k toleranci, porozumění a respektu k jiným národům,
rasám a kulturám, k přijetí jejich plurality.
V dnešní těsně propojeném světě je naopak nutné přijmout a respektovat i značné odlišnosti
a rozdíly mezi lidmi, a to bez pocitů vlastní nadřazenosti či ohrožení, svědomím
jedinečných hodnot vlastní osobnosti. I proto nikdo nesmí být znevýhodněn nedostatečnou
kvalitou vzdělávání, jazykovými bariérami či jednostrannou výchovou. [Bílá kniha
2001,s. 16]

Změna cílů a obsahů vzdělávání
Objeví se řada nových témat - jako jsou např. témata evropské integrace, multikulturní
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výchovy, environmentálni výchovy ( tj. výchovy k tvorbě a ochraně životního prostředí a
pro trvale udržitelný rozvoj ) a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Jejich realizace
předpokládá týmovou spolupráci učitelů a využívání různých forem mimotřídní činnosti.
[Bílá kniha 2001,s.38]

Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn
Nezbytnou součástí přípravného vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků
je uvedení do multikulturní výchovy, výchovy k toleranci a proti rasismu, včetně
problematiky holocaustu. [Bílá kniha 2001,s.44]
Tato situace se změnila v roce 2004, kdy vstoupil v platnost nový školský zákon,
který se zabývá problematikou cizinců, kteří se legálně zdržují na našem území.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. z 24.9.2004 (Vizpříloha 2)

paragraf 2 - Zásady a cíle vzdělávání

1) Vzdělání je založeno na zásadách
e) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu,
majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
paragraf 20 - Vzdělávání cizinců

5)....Pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský
úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
c) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku
českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
d) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského
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jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou
v základní škole.

6) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat
vzdělávání podle odstavce 5.

7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a organizaci
bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a)

paragraf 36 - Plnění povinnosti školní docházky

2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany
jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České
republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří
mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a
azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Prováděcí dopis k tomuto zákonu je vyhláška č.48/2005 z 18.1.2005

paragraf 10 - Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu

4) Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol určí školy, ve kterých bude na území
kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující
výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří zde plní povinnou školní
docházku. Seznam těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem umožňující dálkový
přístup.

5) Ředitel školy uvedené v odstavci 1 zřizuje třídu nebo třídy pro jazykovou přípravu.
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6) Ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní docházku vyrozumí zákonného
zástupce žáka uvedeného v odstavci 1 do jednoho týdne po přijetí žáka do školy :
a) o možnosti docházky do třídy pro jazykovou přípravu,
b) o způsobu zařazování žáka do tříd pro jazykovou přípravu,
c) o místech zřízení tříd pro jazykovou přípravu.

8) Žáka uvedeného v odstavci 1 lze do třídy pro jazykovou přípravu zařadit kdykoliv
během období školního vyučování. Žák uvedený v odstavci 1 se do třídy pro jazykovou
přípravu zařazuje na žádost zákonného zástupce žáka podanou řediteli školy uvedené
v odstavci I, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
paragraf 11
2) Největší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10. Žáci zařazení do třídy pro
jazykovou přípravu nejsou žáky školy uvedené v paragrafu 10 odstavec 1.

5) Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu
nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích.

9) Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí
jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých žáků.

11)0 absolvování jazykové přípravy vydá škola uvedená v paragrafu 10 odstavec I žákovi
osvědčení.

12) Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní
povinnou školní docházku. [21]
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4.2 Analýza a jak s tím pracovat

Třídy pro jazykovou přípravu
Tato možnost se vztahuje pouze na tyto typy cizinců :
•

Cizinci, kterým byl udělen azyl a mají nad 16 let

•

Děti ze zemí Evropské unie

Do jazykové přípravy však nelze nikoho nutit, a tak se často stává, že ji cizinci vůbec
nevyužijí.
Tuto bezplatnou službu zajišťují neziskové vzdělávací organizace, které ji provozují na
základě grantů. Granty jsou přidělovány po Usnesení vlády, ve kterém se vyčleňují
prostředky pro pomoc integrace.(Viz příloha

3) Tyto prostředky se rozdělují mezi

jednotlivá ministerstva zabývající se cizinci ( Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo zdravotnictví a
Ministerstvo školství).
Tyto neziskové vzdělávací organizace ( například SOZE - Sdružení občanů
zabývající se emigranty, Poradna pro uprchlíky na Senovážném náměstí, Slovo 21 či Most)
se dále zabývají přípravou učebnic pro vzdělávání cizinců. Většinou se jedná o publikace,
ve kterých cizinec poznává naši zemi a o školní slovníky např. Poznávej lidi a život v zemi,
v níž žiješ (Viz příloha 4) a Překladový slovníček základních pojmů učiva ZŠ. Méně časté
jsou materiály například k počátečnímu čtení například Co už umím - náměty pro přípravné
třídy. Jedná se o soubor učebních materiálů pro děti pětileté, ale i starší. Soubor se skládá z
22 tématických okruhů, které jsou zpracovány na samostatných listech. (Viz příloha 5)
Listy jsou bohatě ilustrovány a doplněny o jednoduché motivační věty v češtině, ruštině,
ukrajinštině a vietnamštině. Jednotlivá témata jsou dále doplněna metodickými pokyny pro
učitele. (Viz příloha 6) T y j e třeba respektovat a dále dotvářet. K jednotlivým listům patří
ještě kartony s kreslenými černobílými obrázky (Viz příloha 7), které mají pomoci osvojit
si důležité pojmy (lze procvičit 300 pojmů). Obrázky mohou sloužit k procvičování a k
různým didaktickým hrám. [12]
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Tyto materiály vydává Ministerstvo školství a pro běžného občana nejsou dostupné.
Dostane-li tedy pedagog do třídy cizince, který nemluví česky, je nutné zkontaktovat
neziskové vzdělávací organizace a ony se pokusí tyto materiály pro konkrétní školu sehnat.
O přidělení materiálů však opět rozhoduje ministerstvo.
Další možnost, která je dostupná pro každého, jsou učebnice, které vyšly v roce 2004.
Jedná se o Češtinu pro malé cizince I, II ( Kotyková a spol ). První díl je koncipován do
tématických okruhů, se kterými se dítě v běžném životě setkává ( rodina, zvířata, lidské tělo
atd.). Druhý díl je rozdělen do měsíců školního roku ( září až srpen ) a vychází také ze
zkušeností dítěte. Učebnice jsou bohatě ilustrovány a snaží se o maximální názornost.

4.3 Doporučení státu

Doporučení státu v podstatě žádné neexistuje. Zákony pouze vymezují, kdo má
právo na povinnou školní docházku. Problém cizinců je vlastně přeložen na kraje.
Ministerstvo pouze dohlíží, zda kraje plní, co jim zákon ukládá. V praxi se ukazuje, že
většina škol, které mají zkušenosti s cizinci, se stále řídí Pokyny MŠMT ČR.

4.4 Doporučení moje
Pokud učiteli není zajištěna podpora ze strany ředitele, musí si učitel poradit sám.
Doporučuji zjistit, jaké organizace se v okolí školy zabývají touto problematikou a jaké
možnosti pomoci nabízejí. Je také možné kontaktovat školy, které se „ specializují" na
vzdělávaní cizinců. Jedná se o školy v lokalitách, kde se cizinci pracovně uplatňují a kde
mohou sehnat bydlení. V Praze se takové školy nacházejí v okrajových částech, především
na sídlištích ( ZŠ Meteorologická - Libuš, ZŠ Mezi školami - Lužiny aj.).

Dále by se

učitel měl snažit o navázání přátelské komunikace s rodiči dítěte a přimět je ke spolupráci.
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4.5 Poznámky k výuce
Všechny vzdělávací programy mají za cíl vychovat z žáků osobnost, která se bude
projevovat jako demokratický občan a bude jednat v souladu s obecně uznávanými
životními a mravními hodnotami. Součástí osnov v předmětech vlastivědy, dějepis a
občanská výchova je také multikulturní výchova. Jejím cílem je rozvíjet způsobilost lidí
chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, snaží se rozvíjet jedince tak, aby chápal
a hlavně přijímal různorodosti lidí jako pozitivní jev, který mu přináší nové hodnoty. Cílem
tedy je, aby nebyla odlišnost chápána jako potenciální zdroj konfliktu, ale jako příležitost
k vlastnímu obohacení.
Ve všech vzdělávacích programech najdeme dostatek prostoru pro dosažení tohoto
cíle. Například v učebních osnovách Základní školy se v předmětu vlastivěda 4.-5.ročník
uvádí, že součástí učiva je výuka o soužití národů a národností v jedné zemi, rovnocennost
národů a národností a nejdůležitější národnostní menšiny České republiky.

Ačkoliv vzdělávací cíle připravují školu na integraci cizinců, často se setkáváme
s tím, že na ni nejsou připraveni samotní učitelé. Z výzkumu z roku 2003 jsou patrné
postoje učitelů k dětem cizinců. Na otázku, jestli by chtěli ve své třídě integrovat cizince,
odpovídali učitelé takto :

A) Cizince bych v žádném případě nechtěl(a) ve své třídě mít.

13 %

B) Spíše s integrací nesouhlasím.

20 %

C) Zpomaluje to výuku, ale je nutné postupně cizince do výuky zapojovat.

27 %

D) Cizince ve třídě bych měl(a) rád(a), ale škola by musela zajistit speciální podmínky
(pomůcky, asistent apod.).

30 %

E) Cizinec ve třídě je pro mě i pro děti velkým přínosem, máme možnost poznat jinou
kulturu a mentalitu.

30 %

(Blagojevičová, 2003, s.46)
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Také mezi dětmi se najdou takové, které nechtějí ve třídě děti jiné národnosti, než
jsou oni . V anonymním dotazníku odpovídaly děti 5.tříd na otázku : Přistěhoval se nový
spolužák a má jinou barvu pleti než ty. Bude ti vadit, když ho paní učitelka posadí vedle
tebe?

A) nevadí

69-70%

B) vadí, ale netroufám si nesouhlas vyjádřit

21-28 %

C) vadí a protestuji

3-9%

(Emingerová, 2003, s.44)

Co se sympatií týče, dopadly děti z menšin takto. Seřaď podle sympatií lidi z jiných zemí
žijících v tvé blízkosti : Vietnamci, Romové, Ukrajinci, Němci, Slováci, černoši.

1) Slováci

29-30%

2) Němci

20-24%

3) Ukrajinci

9-18%

4) Vietnamci

11-17%

5) černoši

9-16%

6) Romové

6-13%

(Emingerová, 2003, s.48)
Z pohledu učitelů jsou děti cizinců u dětí oblíbeny takto :

A) velmi či průměrně oblíbeno

62 %

B) spíše neoblíbeno či ignorováno

25 %

C) výrazně neoblíbeno

13 %

(Blagojevičová, 2003, s.45)

Děti z etnických menšin mohou mít tzv.sociálně-kulturní handicap. Co to je a čím je
zapříčiněn? „Je zapříčiněn neznalostí a předsudky majoritní skupiny. Učitel například
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dopředu počítá s tím, že dítě cizinec nebude zvládat nároky školy ( např. pochází ze zemně
s menší vzdělaností nebo z kultury, kde vzdělání nemá podobu toho našeho - evropského ).
S tímto přístupem dítě ani nemá zájem dokázat učiteli opak.
To, čím jsou děti etnické skupiny nejvíce handicapovány, je nedostatek či absence
smyslu poznávání, tedy smyslu učení, dále nerespektování školy jako instituce pro poznání,
neschopnost vypracovat či přisoudit osobností smysl předepsaným sociálním činnostem a
příslušný sociální význam své individuální zkušenosti." (Vágnerová, 2000, s.54)
Dítě často pochází z takové rodiny, kde úspěch ve škole je hodnocen velmi negativně. Je to
tím, že normou jejich etnika je školní neúspěch, a tak školní úspěch je něčím, co je činí
marginálními ( výjimečnými, zvláštními, ale ne Jedním z nás " ) ve vlastní rodině a
kulturní skupině. Takové dítě je pak v jakési léčce. Chce být úspěšné a mít se lépe než
rodiče, ale vnitřně cítí, že nemá „dovoleno" školsky se adaptovat ,jako ti druzí", protože by
se tím vzdalovalo své kulturní identitě a rodině. Pomoc tomuto dítěti vyžaduje dlouhou a
komplexně pojatou práci s dítětem, učitelem a rodinou.
Spolupráce s rodinou ale není vždy jednoduchá. Učitelé ji hodnotí takto :

A) vynikající či dobrá

35 %

B) průměrná

27%

C) špatná či konfliktní

38 %

(Blagojevičová, 2003, s.45)

Zvládnutí českého jazyka závisí, vedle spolupráce školy či učitele s rodinou, také na
mateřském jazyce a na délce pobytu v České republice. Je samozřejmé, že největší výhodu
mají děti, jejichž mateřský jazyk patří do jazyků slovanských. V předmětu český jazyk jsou
děti hodnoceny učiteli takto :

A) výborně či dobře

51 %

B) slabší žáci

32%
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C) slabí

10%

D) nerozumí

2%

(Blagojevičová, 2003, s.45)

Výsledy těchto dětí jsou závislé také na přístupu učitelů a času, který dítěti věnují. Podle
učitelů se cizinci věnují:

A) méně než ostatním žákům, neboť učivo stejně nezvládá, byla by to ztráta času

10 %

B) stejně jako ostatním žákům

27%

C) spíš více než ostatním, potřebují častěji pomoci po jazykové stránce

50 %

D) neustále, mám pro většinu předmětů individuální plán

13 %

(Blagojevičová, 2003, s.46)

V ideálním

případě by bylo nej lepší, aby měli všichni

cizinci

možnost

individuálního plánu, který by zajišťoval větší pomoc při zvládání jazykových problémů.
Celková integrace do třídy je ale nejvíce závislá na přístupu učitele a jeho schopnosti
vytvořit příznivé klima ve třídě. Čím mladší je dítě cizinec, tím je pro něj integrace snazší.
Ve vyšších ročnících 1 .stupně je již kolektiv dětí vytvořen a do jisté míry uzavřen. Stačí si
uvědomit, jak složité je přijetí dítěte, které se přistěhovalo z jiného města.A co teprve, je-li
jiné barvy pleti a jiné národnosti?

4.6 Předpokládané problémy výuky

V případě, že se učitel či učitelka dozví, že bude mít ve své třídě cizince, který
neovládá český jazyk, napadne je spousta ( nejen ) výukových problémů.
Záleží na zemi původu dítěte a na důvodu, proč jeho rodina pobývá na území České
republiky. Jinak se bude pracovat s dítětem, jehož rodina se chce na našem území usadit a „
zapadnout " a jinak s dítětem z rodiny, která zde pouze získává dočasné útočiště. Velmi
důležitá je také kultura a prostředí ( nemluvě o náboženství ), ze kterých dítě pochází.
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Každá kultura má své specifické odlišnosti v chování, které by si učitel měl předem zjistit,
aby se vyvaroval pozdějším konfliktům.

Asie :
•

Často se smějí a to i v situacích, které nám vtipné nepřipadají.

•

Když něco neví, usmívají se. To může český učitel vnímat jako provokaci.

•

Odporuje jim otevřená kritika před kolektivem. Problémy je lepší řešit v soukromí.

•

Pokud dá učitel najevo vztek, ztrácí před dítětem autoritu.

U dětí z blízkého východu si při jednání s rodiči musíme uvědomit, že je zde velmi
silná autorita otce. Matky nemají žádné rozhodovací právo.
Děti z bývalého Sovětského svazu mají celkem podobné chování jako české děti, ale
zde nastává problém s ekonomickou situací prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Za prvé jsou
to děti rodičů, které u nás pracují jako levné pracovní síly. Tyto rodiny bývají velmi vděčné
a děti se snaží, aby vše co nejrychleji dohnaly. Za druhé jsou to děti bohatých podnikatelů,
které jsou zahlceny materiálními věcmi. Mají tendenci povyšovat se nad ostatní a většinou
nemají zájem o učení. Toto rozdělní je samozřejmě obecné a nelze říci, že to vždy platí, ale
učitel by měl být i na toto připraven.

Další problém je samozřejmě jazyk. Určitě velkou výhodu mají děti, jejichž rodný
jazyk patří mezi jazyky slovanské. Jsou ale jazyky, které nemají některé hlásky a písmena
objevující se v češtině. Například arabština nemá souhlásku p, a tak ji někteří Arabové
vyslovují jako b. Španělština nemá hlásku h ( ačkoliv jako písmeno existuje ), a
v mluveném projevu ji proto vynechávají.

Dále je řada hlásek a písmen, které cizinci

zaměňují. Děti z Asie špatně rozlišují r-1 a děti z blízkého východu e-i, o-u. Učitel tedy
musí dítěti dát dostatek prostoru pro procvičení a „ naučit dětské ucho " vnímat odlišnosti
našeho jazyka. Je to práce zdlouhavá, avšak velmi nutná. Můžeme při ní využít již zmíněné
učebnice češtiny. [1,4]
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5 Praktická část
5.1 Cíl praktické části
Cílem mé praktické části je analýza používaných metod a forem výuky ve
vyučování na 1.stupni ZS, při kterém je přítomen žák-cizinec. Nejvíce pozornosti je
věnováno výuce čtení a psaní v 1 .ročníku.
Dalším cílem je sledování možných přístupů a učebních stylů, které se ve výuce
uplatňují a jejich analýza. Pokouším se najít ty nejvhodnější, které by mohly dětem cizí
národnosti usnadnit vstup do české školy a osvojování počáteční gramotnosti.
Posledním cílem je snaha o vytvoření metodického doporučení pro pedagogy, kteří
tuto zkušenost nemají a kteří si s touhle situací nevědí rady.
Vzhledem k těmto cílům je samozřejmé, že výzkumné metody, které použiji,
neslouží ke kvantitativnímu sběru dat, ale spíše ke kvalitativnímu výzkumu.

5.2 Použité výzkumné metody a organizace
Jak jsem již zmínila výše, pro svoji výzkumnou část jsem zvolila spíše metody
kvalitativní než kvantitativní. Důvodem jsou cíle, které sleduji a dále proto, že získat
informace o těchto dětech je velmi složité. Důvodem je snaha některých rodičů
neposkytovat možnost ke sledování jejich dětí.
V posledních letech se totiž zdvihla vlna zájmu o děti z minoritních skupin, a tak se
často setkávám s neochotou spolupráce i ze strany vedení školy. Je mi jasné, že je to velmi
citlivá otázka. Přistěhovaní cizinci se snaží začlenit do majoritní společnosti a příliš
nechtějí upozorňovat na své odlišnosti. To dokazuje i určité zlepšení v připravenosti jejich
dětí na vstup do českých škol. Jeto také tím, že v České republice žijí již několikáté
generace cizinců (například z Vietnamu, Číny či Řecka) , které si velmi dobře uvědomují
nutnost jazykové přípravy dětí pro vstup do české školy.
Na druhou stranu se opět zvýšil počet žádostí o azyl a jeho následného udělení, což
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nás vrací opět zpět na počátek problému.

Výzkumné metody, které jsem pro svůj výzkum použila jsou:
1) dotazník
2) řízené pozorování
3) test zralosti

Dotazník jsem vytvořila pro pedagogy, kteří již mají zkušenost s vyučováním dětí
z minoritních skupin. Tento dotazník obsahuje deset otázek, které se týkají výuky.
Odpovědi na tyto otázky nejsou předem dané, což umožňuje naprostou volnost pro
vyjádření pedagoga.
Dotazníky jsem umístila do různých základních škol. Jednalo se většinou o školy
fakultní umístěné v centru hlavního města Prahy či naopak v oblasti okrajových částí
Prahy, které předpokládají bohaté zkušenosti s touto problematikou.

Řízené pozorování probíhalo u čtyřech dětí, které nastoupily do 1.ročníku Základní
školy. Tyto děti jsem sledovala v hodinách Českého jazyka po dobu prvního pololetí.
Řízené pozorování jsem zahájila ve druhém týdnu školního roku.

Součástí řízeného pozorování byl test zralosti, kterého se zúčastnila téměř vždy celá
třída. Tento test obsahuje tři základní úkoly : pravolevá orientace, zraková analýza a cviky
jemné motoriky (tzv.jednotažky). Tento test jim byl zadán v hodině Českého jazyka, jejíž
část jsem měla pro tuto činnost k dispozici.
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5.3 Názory učitelů - Dotazník
Dotazník vyplnilo čtrnáct pedagogů ze čtyř Základních škol v Praze. Jedná se o
pedagogy, kteří mají přímou zkušenost s výukou dětí z minoritních skupin. Jsou to děti
těchto národností : kazachstánská (1 dítě), běloruská (2 děti), ukrajinská (3 děti), čínská (4
děti), vietnamská (5 dětí) a ruská (2 děti).

Tento dotazník obsahoval deset otázek, které se týkaly vhodných a nevhodných
metod použitých při výuce těchto dětí, vhodných a nevhodných forem výuky, problémů,
které se vyskytly ze strany dítěte či pedagoga, chybějících pomůcek pro výuku a změn
v dosavadních učebních materiálech. Devátá otázka měla za úkol zjistit, jak dlouho
probíhalo osvojení českého jazyka z hlediska porozumění a komunikace. Poslední otázka
se týkala problému integrace či segregace žáků z minoritních skupin.

Ve zpracování výsledků z těchto dat nastal určitý problém. U některých pedagogů
došlo k záměně či propojení pojmů metoda a forma výuky. Proto výsledky z otázek
týkajících se použitých metod a vhodných forem výuky uvádím dohromady. Stejně tak
otázky zjišťující nevhodné metody a formy výuky.

Odpovědi na otázky jsou seřazeny podle počtu výskytů.
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Otázky číslo 1 a 3

Které metody jste použil/a při vyučování dětí cizí národnosti?
Jaké formy výuky byly vhodné?

činnost
individuální forma výuky
skupinová forma výuky
demonstrace
zpočátku vše názorně
obrázky a obrázkové knihy
pozorování
práce ve dvojici
slovní výklad
nápodoba
beseda
rozhovor
individuální pomoc
práce domu k procvičení
exkurze
frontální výuka
haptika
kreslení
ochutnávání
mimika
logopedická cičení
dovysvětlení významu slov
sebereflexivní činnosti
hry
soutěže
doučování
skupinová práce v kolektivu
komunikativních (prospěchově
zdatných) dětí

počet výskytů
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Závěr:
Ve výuce žáků minoritních skupin používají pedagogové velké spektrum činností.
Nejúčinnější metody jsou takové metody, které jsou založeny na vizuální názornosti. Jako
nejvhodnější se ukazuje vyvážený poměr individuální a skupinové formy výuky.
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Otázky číslo 2 a 4

Které metody byly naprosto nevhodné?
Jaké formy výuky byly nevhodné?

činnost
plynulý slovní výklad
frontální forma výuky
samostatná práce
selektivní činnosti
volné psaní
diktát
zezačátku slovní výklad
nevím

počet výskytů
6
6
3
2
2
2
1
1

Závěr:
Frontální forma výuky se v odpovědích dotazovaných pedagogů objevuje jako
nej nevhodnější činnost spolu s plynulým slovním výkladem. Ostatní odpovědi se také
týkají činností, ve kterých je dítě odkázáno samo na sebe (nemá možnost kontroly, že
správně rozumělo). Jako nevhodný se dále ukazují diktát a volné psaní. Obě tyto metody
jsou velmi náročné z hlediska jazykových schopností.
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Otázka číslo 5
Vyskytly se nějaké problémy z Vaší strany?

typ problému
V

t

r

zadny
jazyková bariéra
obtížnější česká slova
špatná domluva s rodiči
rodiče nedokáží pomoci s
domácí přípravou
nedostatek pomůcek pro
výuku cizinců
počáteční nedorozumění
nebyla možnost zpětné vazby

počet výskytů
5
3
2
1
1
1
1
1

Závěr:
Je celkem pozitivní, že u více než 1/3 dotazovaných pedagogů nenastal žádný
problém s výukou žáků cizinců. Nejčastější problémy nastaly v oblasti komunikace
s dítětem. Dalším problémem je komunikace s rodiči a jejich bezmocnost v domácí
přípravě. Pouze jeden pedagog uvedl nedostatek pomůcek pro výuku cizinců.
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Otázka číslo 6

Vyskytly se nějaké problémy ze strany dítěte?

typ problému
SJ

r

1

r

zadný
odmítání spolupráce
někdy s porozuměním
strach mluvit
stranění kolektivu
jazyková bariéra
jiný způsob života
jiné hodnoty
nepřiměřené tresty rodičů
gramatika

počet výskytů
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Závěr:
Podle dotazovaných pedagogů neměla téměř 1/3 dětí cizinců v jejich třídách žádný
problém. Tento počet však může být zkreslený, protože i tyto děti mohly mít nějaký
problém, který se však nemusel dostat až k učiteli nebo si ho učitel nemusel všimnout. Jako
nejčastější problém se ukazuje odmítání spolupráce a stranění se kolektivu. Tyto problémy
však mohou být spojeny s jazykovou bariérou a nedorozuměním. Stejně tak s tím souvisí i
strach mluvit. Další okruh tvoří sociálně-kulturní odlišnosti minoritních skupin.
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Otázka číslo 7

Jaké pomůcky (učebnice, metodické příručky atd.) Vám ve výuce chyběly?

pomůcky
V ř i

počet výskytů
3

r

zadne
obrázkové slovníky jen s
českými slovy

Z

zatím nejsou vhodné pomůcky
pro doplnění osnov ZS
slovník
obrázkové encyklopedie
audiokazety
čínsko-české učebnice

2
1
1
1
1

Závěr:
Vzhledem k nejvhodnějším metodám ve výuce (vizuální metody) jsou pomůcky a
materiály, které pedagogům

nejvíce chybí, také tohoto charakteru. Nejčastěji by

pedagogové k výuce potřebovali obrázkové slovníky a encyklopedie. Dále by přivítali
dvojjazyčné slovníky a učebnice, audiokazety a další (blíže neupřesněné) pomůcky.
Jsou ale i pedagogové, kteří k výuce cizinců žádné speciální pomůcky nepotřebují
nebo na tuto otázku neznají odpověď.
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Otázka číslo 8

Jaké změny v dostupných materiálech byste udělal/a?

změny

počet výskytů

před zařazením do české školy
je nutná jazyková příprava
více obrázků v učebnicích
V ř 1
zadne
učebnice pro cizince 1.-5.
v
ročníku ZS
každá změna je vítaná
pro cizince zjednodušit
gramatiku

3

ř

2
1
1
1
1

Závěr:
Navrhované změny lze rozdělit do tří kategorií. První kategorii tvoří jazyková
příprava dětí cizinců před vstupem do české školy. Druhou kategorii tvoří změny
v dosavadních učebnicích nebo vytvoření nových učebnic speciálně pro cizince na 1 .stupni
ZŠ. Poslední kategorie je změna v učebních osnovách předmětu Český jazyk.
Skoro polovina dotazovaných pedagogů na tuto otázku neodpověděla.
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Otázka číslo 9

Za jak dlouho dítě zvládlo :
a) porozumčt češtině

b) odpovídat v češtinč
c) komunikovat v češtině
d) porozumět zadání a plnit úkoly

porozumění češtině
brzy
3 měsíce
1 měsíc
2 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
až 24 měsíců
odpovídání v češtině
brzy
1 měsíc
3-4 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
do 2 měsíců
2-3 měsíce
18 měsíců
24 měsíců
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komunikace v češtině
12 měsíců a více
více než 6 měsíců
3 měsíce
5 měsíců
1 měsíc
po 10 měsících velmi dobrá
výslovnost

počet výskytů
4
3
2
2
1

porozumění zadání
2-3 měsíce
6 měsíců
více než 6 měsíců
ihned
1 měsíc
5 měsíců
24 měsíců

počet výskytů
4
4
2
1
1
1
1

1

Závěr:
Z výzkumu vyplývá, že 2/3 dětí se naučily porozumět češtině (více či méně dobře)
do šesti měsíců výuky. Zbylé třetině dětí to trvalo rok až dva roky. To je celkem velký
rozdíl, ale musíme si uvědomit, že slovo porozumět má velmi subjektivní význam. Každý
pedagog si pod ním může představit něco jiného (stejně tak i odpověď brzy).
Velmi podobně dopadly odpovědi na druhou podotázku. Také zde se naučily více
než 2/3 dětí odpovídat v češtině do šesti měsíců a zbylá třetina do dvou let.
Jiný je poměr v odpovědích týkajících se komunikace v češtině. Pouze 1/3 dětí

63

Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin

Kristýna Čtvrtečková

zvládla tuto činnost do šesti měsíců. Komunikace nezávisí pouze na osvojení jazyka, ale
souvisí i se strachem mluvit a spoluprací dítěte s učitelem. Proto není nic neobvyklého, že
komunikace může nastat po roce a více.
Poslední podotázka opět ukazuje, že nejtěžší je komunikace. Porozumění a plnění
úkolů je opět snazší než například dialog či jiný typ komunikace učitel-žák. Odpovědi na
tuto podotázku dopadly opět tak, jako odpovědi na první a druhou podotázku, tj. 2/3 dětí
zvládly porozumět a plnit zadané úkoly do šesti měsíců. Zbylé třetině dětí to netrvalo déle
než rok.
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Otázka číslo 10

Myslíte si, že by bylo dobré vytvořit pro tyto děti speciální třídy?

speciální třídy
ne, lepší je integrace
ano (přípravné třídy), pak
začlenit
určitě ano
ne, ale posílit hodiny českého
jazyka

počet výskytů
6
5
3
2

Závěr:
Zodpovědí na tuto otázku vyplývá, že více než 1/3 pedagogů souhlasí s integrací
dětí cizinců do českých škol a to i bez předcházející jazykové přípravy. Další pedagogové
také souhlasí s integrací, ale navrhují pro tyto děti posílení hodin předmětu Český jazyk či
absolvování přípravných tříd, kde by se tyto děti naučily alespoň základy českého jazyka.
Pouze tři pedagogové navrhují segregaci do speciálních tříd.

Závěr dotazníku:
Pro výuku dětí z minoritních skupin používají dotazovaní učitelé velké spektrum
metod. Nejvíce se uplatňují metody vizuální, které pomáhají překonat počáteční jazykové
bariéry. Pro zlepšení výuky by učitelé uvítali pomůcky tohoto charakteru a dále slovníky
pro počáteční komunikaci. |Za nejvhodnější pomoc těmto dětem považují vytvoření
jazykové přípravy pro cizince tzv. přípravné třídy. Jazykový handicap je dítě schopné
vyrovnat většinou do šesti měsíců (záleží na vnitřních i vnějších okolnostech, které dítě
ovlivňují).
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Kazuistika
Řízené pozorování probíhalo u čtyř žáků z minoritních skupin, kteří byli zařazeni do
v

•

v

I .ročníku ZS. Jednalo se o děti z Vietnamu, Cíny, Pákistánu a Itálie.
Pozorování probíhalo při hodinách čtení a psaní po dobu prvního pololetí.

Sairah

Sairah pochází z Pákistánu. Její rodina žije na území České republiky už několik let,
a tak měla možnost navštěvovat rok českou Mateřskou školu. Rodiče Sairah neumí česky,
pouze otec trochu rozumí. Má ještě staršího bratra, který chodí do stejné školy jako ona.
Sairah je velmi přátelská holčička, která se okamžitě začlenila do kolektivu. Ráda si
hraje a jako jedna z mála ve třídě se nebojí mluvit. Paní učitelka se velmi snaží, aby se děti
cítily ve třídě dobře a aby každé dítě zažilo úspěch. Sairah nepotřebuje skoro žádný zvláštní
přístup. Sama si s mnoha problémy poradí (např. při neporozumění zadání se snaží vše
odpozorovat nebo se hned zeptat). Těžší úkoly potřebuje několikrát vysvětlit, aby si byla
jistá, že ví, co má dělat. Má velmi dobrou zrakovou a hlavně sluchovou analýzu. Projevuje
se to např. ve hře „Tajná řeč", kdy paní učitelka hláskuje jméno dítěte a toto dítě se pak má
postavit. Došlo na jméno Sára, ale Sairah [sajra] se nepostavila, i když jí ostatní děti
pobízely. Také hra „Slovní kopaná" jí nečiní žádný problém, i když je její slovní zásoba
velmi omezená. To se snaží paní učitelka napravit stálým vysvětlováním nových slov.
V běžné komunikaci Sairah zaměňuje A x E a má problém se skloňováním slov.
Další problém je neznalost předložek, což se projevuje při některých úkolech např. „Napiš
jméno pod písmenka" atd. Výuka čtení v této třídě probíhá genetickou metodou. Děti se učí
velká tiskací písmena, která se objevují vjejich jménech. Čtení krátkých slov složených
z těchto písmen je pro Sairah jednoduché a čte je plynule. Delší slova hláskuje. Při skládání
písmen na kartičkách má Sairah problém s pravolevou orientací. Začíná skládat slovo
zprava doleva. I když jí to spolužačka opraví, přeskládá to opět špatně. Při psaní se to však
nevyskytuje.
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Ve výuce psaní (globální metodou) se děti učí psát velké tvary tiskacích písmen (opět
písmena, která se vyskytují v jejich jménech). Psaní písmen podle diktátu zvládá Sairah
výborně. Píše pomalu, ale správně a čitelně. Chyby se objevují ve slovech, která nezná.
Tato slova si upravuje, některá si i vymýšlí a některá použije špatně ve větě (např. hodiny
je velké). Také má problém s interpunkcí (a to i při opisu) a se záměnou písmen C x J a Ž x
J. Pro Sairah je nevhodná metoda volného psaní. Při psaní tvaru psacích písmen jí jdou lépe
oblé tvary (např. horní oblouk) než tvary ostré (např. ostrý obrat). Do písemky píše velmi
pomalu, často je nespokojená s výsledkem své práce, a proto neustále gumuje a ptá se paní
učitelky, zda to má dobře.
Vyučovaní je v této třídě velmi pestré. Učitelka mění činnosti tak, aby se děti
nenudily a aby jim mohla nabídnout všechny možné typy práce. Také střídá individuální a
skupinovou práci, což Sairah vyhovuje (vyhledává hlavně práce ve dvojici). Prospěchově
patří Sairah mezi lepší průměr.

Marco

Marco pochází z Itálie. Jeho otec česky neumí, ale matka ano. Navštěvoval českou
Mateřskou školu a poté nastoupil do prvního ročníku Základní školy. Ačkoliv panuje ve
třídě přátelská atmosféra, Marco působí zakřiknutě a nezačleňuje se do kolektivu. To se
snaží paní učitelka změnit vzájemnou komunikací a častým využitím tzv. intimního kruhu
na koberci. Při vyučovaní nepoužívá žádné specielní metody či přístupy. Snaží se děti
pozitivně motivovat u všeho, co děti při vyučování dělají. Výuka čtení v této třídě probíhá
také genetickou metodou. V přípravném období má Marco problém s úkoly, ve kterých je
nutná sluchová analýza. Je třeba na něj mluvit pomaleji a zřetelněji než na ostatní děti. I
v této třídě se od začátku školního roku děti učí písmena, která se objevují v jejich jménech.
Ve druhém týdnu výuky už Marco hláskuje slova, která jsou z těchto písmen složená.
Začátkem měsíce října jsou žáci rozděleni na „čtenáře a nečtenáře". Marco stále hláskuje a
je zařazen do „nečtenářů". Plynulé čtení krátkých slov nastupuje v lednu, ale u delších slov
používá dvojí čtení. Je si však nejistý a čte velmi tichým hlasem.
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Ve výuce psaní (globální metodou) se děti v prvních měsících učí psát velká tiskací
písmena, která píší velmi nepřesně. Písmena napodobují podle vzoru paní učitelky. Pořadí
nových písmen závisí na potřebě jejich použití. Nejdříve jsou to písmena z křestních jmen
dětí. Po celou dobu prvního pololetí jsou napsány na tabuli.
Marco nemá problém s psaním písmen a krátkých slov dle diktátu, i když využívá
nápovědu na tabuli. Píše však písmena špatným směrem. Dále při psaní zaměňuje písmena
Ž x J a vynechává diakritická znaménka. Volné psaní je krátké a bez nápadu. Při psaní
tvarů psacích písmen je nedbalý a bez zájmu.
Ačkoliv paní učitelka často vysvětluje význam nových slov, Marco má problémy
s porozuměním. Nejvíce se to projevuje při plnění zadání úkolů. Stále se ujišťuje, zda
pochopil zadání, ale i tak chybuje. Také malá slovní zásoba se ukazuje jako zdroj problémů
v plnění úkolů (např. Najdi slova, která do řady nepatří, Dokonči příběh či Vypravuj vlastní
příběh).
Marcův prospěch lze označit jako průměrný.

Tony

Tony pochází z Vietnamu. Se svojí rodinou žije již několik let v České republice.
Celá rodina se snaží naučit česky, což je pro Tonyho velkou výhodou. Česky mluví velmi
dobře. Je velmi snaživý, chce ukázat vše, co umí. V kolektivu působí plachým dojmem,
málo komunikuje se spolužáky.
Tony má velmi dobrou zrakovou analýzu např. hned na začátku školního roku
rozlišuje S/s. V pravolevé orientaci také nemá problém, jen špatně rozlišuje různě natočená
písmena. Jeho sluchová analýza je také velmi dobrá. Jako jeden z mála ve třídě rozlišuje
krátkou a dlouhou samohlásku ve slabice.
Ve třídě se čtení vyučuje metodou analyticko-syntetickou. Jelikož už umí plynule
číst, znamená to pro něj návrat k rozkladu slova na slabiky, které mu činí problémy.
Skládání slov ze slabik mu příliš nevyhovuje, protože mu slova často nedávají smysl např.
so-li. Vzhledem k nemoci paní učitelky pracují v měsíci listopadu stále jen s devíti
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písmeny, což Tonyho vůbec nebaví. Při skládání slabik ze dvou písmen se snaží přidat třetí
písmeno a tím vytvořit slovo (např. s+ů přidá I =sůl). V polovině prosince je zařazený do
skupiny „čtenářů" a při hodinách čtení si potichu čte vlastní knížku. Při společném čtení se
nudí, protože čte rychleji. Ačkoliv čte plynule, zaměňuje písmena Ř x Ž a C x Č.
Při psaní potřebuje více uvolňovacích cviků, protože má tendenci „vykreslovat" a tím
si unavuje ruku. Tahy jsou kostrbaté a neuvolněné. Při psaní mění náklon sešitu. Při
nácviku nového písmena nespolupracuje. Píše rychle, takže je brzy hotov a začne
vyrušovat.
Ačkoliv je jeho čeština velmi dobrá, má problémy s rozlišením singuláru a plurálu a
s rozdělením slov na slabiky. Nevyhovuje mu plnění úkolu podle slovních pokynů
(„Vpravo dole nakresli dva mraky...") a volné vypravování. Také při zadávání úkolu si je
nejistý a potřebuje vše několikrát vysvětlit.

Meng

Mengův nástup do české školy byl nejtěžší. Do 1.ročníku Základní školy nastoupil
5.září, dva dny po příletu z Cíny. Bylo mu osm let a oproti ostatním dětem byl velký a
silný. Nikdo z jeho rodiny neumí česky a ani žádný světový jazyk, takže veškerá
komunikace s vedením školy probíhá skrze tlumočníka.
Největší problémem Menga bylo, že neporozumění ostatním vedlo k neustálému
zlobení a vyrušování. Choval se k dětem až agresivně. O přestávkách se snažil navázat
kontakt tím, že se neustále pral a vyvolával konflikty. Paní učitelka doporučila rodičům,
aby navštěvoval školní družinu.
Vyučování čtení a psaní probíhá analyticko-syntetickou metodou. Meng však
vyžaduje spoustu individuálního přístupu. Nejdříve je potřeba, aby porozuměl alespoň
některým slovům a by si začal budovat českou slovní zásobu. Veškeré činnosti musí být
názorné, s využitím obrázků. Pokud ani to nestačí, využívá paní učitelka haptiku,
ochutnávání, mimiku a další možnosti neverbální komunikace.
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Přibližně po dvou měsících začal trochu rozumět češtině a za další dva měsíce i
odpovídat v krátkých větách. Výuka čtení byla doprovázena logopedickými cvičeními,
protože má problém se sluchovou analýzou a s tvorbou některých hlásek.
Výuka psaní byla také doprovázena problémy s komunikací a neochotou spolupráce
ze strany Menga. Uvolňovací cviky doprovázené rytmickými říkankami ani nácvik písmen
ho příliš nebavily. Počkal až to ostatní udělají a pak to vždy nějak napodobil.

5.5 Test zralosti
Tento test byl součástí řízeného pozorování v I.třídách. Zadávala jsem ho celé třídě
v hodině Českého jazyka. Dětem jsem podrobně vysvětlila úkoly a dala jim možnost, aby
se zeptaly, kdyby něčemu neporozuměly.

Test se skládá ze třech úkolů. První úkol prověřuje schopnost pravolevá orientace,
druhý úkol je zaměřen na zrakovou analýzu a poslední úkol jsou cviky jemné motoriky
(tzv.jednotažky).
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Úkol č. 1

Zadání:
Najdi vždy dva stejné stromy a spoj je . Jeden strom nemá dvojici. Najdi ho, zakroužkuj a
dodělej k němu stejný strom do dvojice.

úkol č.l
splněn bez chyby
dobře spojeno, nalezen
samostatný strom, ale
nedoplněno
špatně spojeno, nalezen
samostatný strom a doplněn
špatně spojeno, nalezen
samostatný strom, ale
nedoplněno
více chyb

počet dětí v %
19,4
33,3
5,6
16,6
25

Závěr:
Tento úkol byl pro děti docela jednoduchý. Skoro 53% dětí nedělalo problém
vyhledat dva stejné obrázky, spojit je čarou a zakroužkovat obrázek, který nemá dvojici,
(neopakuje se). Jako problém se ukázalo dodělání dvojice k tomuto obrázku - 33% dětí tuto
část úkolu nesplnilo.
Zbylá část dětí měla problém v j iné či několika jiných částech úkolu. Je možné
předpokládat, že děti, které obrázky špatně spojily, ale přitom našly neopakující se obrázek,
mohly při své práci opisovat od spolužáků.
Všechny děti z minoritních skupin zvládly tento úkol bez chyby či pouze nedoplnily
dvojici. Patří tedy do lepší poloviny třídy. Úkol plnily rychle, bez zaváhání či dotazování.
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Úkol č. 2

Zadání
Co je jinak? Dokresli to.

Děti měly k dispozici tři dvojice obrázků (papíroví draci, květiny a koše s ovocem).
Vždy jeden obrázek z dvojice slouží jako vzor a druhý se má stát jeho kopií. Kopie se od
vzoru liší v několika vynechaných detailech, které mají děti dodělat podle vzoru.

úkol č.2a
doplněno - správný počet
detailů
doplněno, ale nesprávný počet
detailů
1 chyba v doplnění
špatně doplněno

počet dětí v %

úkol č.2b
dobře doplněno

počet dětí v %
100

úkol č.2c
doplněno i s detaily
doplněno bez 1 detailu
doplněno, ale i něco navíc
špatně doplněno
nedoplněno

počet dětí v %
33,3
44,4
2,8
8,3
11,1
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Závěr:
Nejjednodušší z těchto tří obrázků byl jednoznačně obrázek b)květiny. Ten zvládlo
doplnit 100% dětí. Dva zbylé obrázky zvládlo bezchybně dodělat jen něco kolem třetiny
dětí. Asi polovina dětí sice našla všechny rozdíly, ale nedodržela požadovaný počet detailů
nebo nenašla všechny detaily. Ostatní děti měly více chyb nebo si s úkolem vůbec nevěděly
rady.
Děti z minoritních skupin se v tomto úkolu opět umístily v té lepší polovině či
dokonce nej lepší třetině dětí, tzn.měly úkol bez chyby.
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Úkol č. 3

Zadání:
Obtáhni několikrát ,jednotažku" a pak se pokus pokračovat. Nesmíš přerušit a znovu
napojovat tahy.

úkol č.3
splněn bez chyby
jeden cvik špatně
dobře, ale velmi nejisté
celé špatně

počet dětí v %
41,6
33,3
11,1
13,9

Závěr:
Tento úkol byl pro některé děti velmi těžký. Přesto více než 1/3 dětí ho zvládla
bez chyby. Byly to většinou děti, které se učily metodou analyticko-syntetickou. Součástí
této metody jsou uvolňovací cviky, a tak byly tyto děti lépe připravené než děti, u kterých
probíhá výuka psaní metodou globální.
To se odráží i na výsledcích dětí z minoritních skupin. Pouze jedno dítě zvládlo
všechny úkoly bez chyby. Písemný projev u tohoto dítěte je velmi jistý a úhledný. Ostatní
děti měly chybu v prvním cviku. Jejich tahy jsou nejisté a často opravované.
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Diskuze
Z mého výzkumu soudím, že rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních

skupin je velmi rozmanitý proces. U každého dítěte (i českého) probíhá jiným způsobem a
vyžaduje různé přístupy. U dětí cizinců to platí dvakrát více. Je potřeba respektovat nejen
vývojové odlišnosti, ale i odlišnosti spojené s jejich zkušenostmi. Pokud mám jako učitelka
rozvíjet počáteční gramotnost, musím se snažit cizince jazykově dorovnat na úroveň, ve
které se nachází české dítě na počátku školní docházky. Některé děti minoritních skupin
přicházejí do 1.ročníku ZŠ připraveni lépe, jiní hůře a někteří vůbec. To v lepším případě
zjistím při zápisu do 1 .tříd (pak je možné navrhnout rodičům různé možnosti nápravy),
v horším případě to zjistím na začátku školního roku. Pokud je takové dítě zařazeno do
běžné třídy, musíme mu vytvořit takové podmínky, aby svůj jazykový handicap co nejdříve
vyrovnalo. Není vhodné vyčleňovat takové dítě z kolektivu či ho posazovat samotného do
zadní lavice. Naopak. Nejvhodnější je posadit ho ke komunikativnímu a bezkonfliktnímu
spolužákovi, který bude mít za úkol tomuto dítěti pomáhat.
Děti mají mnohem lepší schopnost vyrovnat se s jazykovou bariérou než dospělí, a
proto si myslím, že pokud vytvoříme dítěti vhodné podmínky, vyrovná svůj nedostatek
velmi rychle. Je potřeba neustále rozvíjet jeho slovní zásobu a vysvětlovat všechna nová
slova. Také je dobré naučit děti na to, že se vůbec nemusí bát zeptat, když něčemu
nerozumí nebo když si nejsou něčím jistý.
Ve výuce čtení a psaní existuje mnoho různých metod a přístupů, které mohou
dítěti pomoci. Je jen na učiteli, aby našel takové metody, které konkrétnímu dítěti vyhovují
a které mu výuku usnadní. Někdy musí vyzkoušet několik přístupů, než najde ten pravý, ale
není to zbytečná práce. Určitě to zezačátku budou metody založené na názornosti zrakové a
sluchové.
Nedá se vytvořit „návod", jak rozvíjet gramotnost žáků minoritních skupin. Každý
pochází z jiné země, kultury, společnosti a rodiny a přináší si jiné zkušenosti a dovednosti.
Učitel proto musí být velmi citlivý a vnímavý, aby dítěti co nejdříve porozuměl a uměl mu
pomoci.
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6 Závěr
Svou diplomovou prací s názvem Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních
skupin jsem se snažila proniknout a přispět do problematiky vzdělávání cizinců v českých
primárních školách.
Výuka těchto dětí je spojená s problémy, se kterými se musí učitel vyrovnat. Pomoci
mu při tom mohou jiní učitelé, kteří již mají podobnou zkušenost, nebo některé neziskové
organizace, které se touto problematikou zabývají. Také Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy se pokouší školy podporovat materiály, které výuku cizinců doplňují, ale není
jich mnoho a každý učitel je nemá k dispozici. Proto záleží na osobnosti učitele, na jeho
zkušenostech a osobním přístupu, jak tuto situaci zvládne.
Studium této problematiky i osobní setkání s žáky minoritních skupin a jejich učiteli
bylo pro mě velkým přínosem. Doufám, že moje práce přispěje alespoň malou částí
k utvoření náhledu o této problematice. Není potřeba bát se mít tyto děti ve své třídě.
Naopak. Děti cizí národnosti

mohou být velkým přínosem pro celou třídu. Je pouze

potřeba vytvořit jim vhodné podmínky a klima ve třídě, aby jejich integrace a výuka
proběhla co nejlépe.
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Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva
nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

§18
Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením
školského poradenského zařízení povolit nezletilému
žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným
nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo
vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
i z jiných závažných důvodů.
§19
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb děn, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a úpravu
organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího
ročníku.
Vzdělávání cizinců

Částka IVO

republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola
u těchto osob ověří rozhovorem.
(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří
na území České republiky, kde taková osoba vykonává
nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním
vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na
území České republiky studuje, anebo získala právo
pobytu na území České republiky z jiného důvodu 13 )
dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka
přizpůsobenou potřebám těchto žáků,
b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu
žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury
země jeho původu, která bude koordinována
s běžnou výukou v základní škole.
(6) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických
pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem formu, obsah a organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 písm. a).

§20
(1) Osoby, které nejsou státními občany České
republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu
odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako
státní občané České republiky, včetně vzdělávání při
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 se stávají žáky
a studenty příslušné školy za podmínek stanovených
tímto zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu
na území České republiky.
(3) Osoby se státní příslušností jiného členského
státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají
přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek jako státní občané
České republiky. Ustanovení odstavce 2 se v tomto
případě nepoužije.
(4) Osobám, které nejsou státními občany České

13

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných
zástupců dětí a nezletilých žáků

§21
Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí
a nezletilých žáků
(1) Žáci a studenti mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků
a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných
orgánů zabývat,

) Zákon £. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Částka 11
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c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem
dítěte překročí 30 dní ve školním roce.
(3) Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení
dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.
(4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 9 ) a je součástí školního vzdělávacího programu.
(5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání pro první ročník.
(6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva
obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů
vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále
zpráva obsahuje:
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností", nadání a zájmů dítěte,
b) případné doporučení pro přípravu individuálního
vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším
období,
c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.
(7) Zprávu podle odstavce 6 předá škola na konci
druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci
dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní
docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě
zařazeno ao přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává
součástí dokumentace školy.
Označování tříd

§8
Třídy jednotlivých ročníků školy se označují řadovými číslovkami vyjádřenými římskými číslicemi od
I. do IX. Třídy téhož ročníku se rozlišují velkými písmeny připojenými k číslicím označujícím ročník. Třídy
prvního stupně školy, v nichž jsou zařazeni žáci dvou
nebo více ročníků, se označují podle věty první
a v závorce se vyznačí řadovými číslovkami vyjádřenými arabskými číslicemi příslušné ročníky.
Rozvoj nadání žáků

§9
(1) K rozvoji nadání žáků může škola uskutečňovat rozšířenou výuku některého předmětu nebo skupin
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem (dále jen „rozšířená výuka"), a to vytvářením

9
10

) § 3 odst. 2 školského zákona.
) § 20 odst. 5 školského zákona.
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skupin žáků nebo zřizováním tříd s rozšířenou výukou.
(2) Do skupiny žáků s rozšířenou výukou jsou
zpravidla zařazováni žáci ze tříd jednoho ročníku.
(3) O zařazení žáka do skupiny žáků s rozšířenou
výukou rozhoduje ředitel školy na základě doporučení
vyučujícího daného předmětu a se souhlasem zákonného zástupce žáka.
(4) O zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou
rozhoduje ředitel školy po posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka.
(5) O zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou
od následujícího školního roku rozhodne ředitel školy
do 15. června.
(6) Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou
výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje
předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka
v rámci školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a po projednání v pedagogické radě a se
zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí.
Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být
žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře.
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu

§10
(1) Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol
určí školy, ve kterých bude na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního
vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky, kteří jsou dětmi osoby
se státní příslušností jiného členského státu Evropské
unie, a kteří na území České republiky, kde taková
osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost
v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo kde taková osoba studuje, anebo kde
taková osoba získala právo pobytu z jinébo důvodu,
dlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku 10 ) (dále jen „jazyková příprava"). Seznam
těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Ředitel školy uvedené v odstavci 1 zřizuje
třídu nebo třídy pro jazykovou přípravu.
(3) Ředitel školy, ve které žák plní povinnou
školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka
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uvedeného v odstavci 1 do jednoho týdne po přijetí
žáka do školy:
a) o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu,
b) o způsobu zařazování žáka do tříd pro jazykovou
přípravu,
c) o místech zřízení tříd pro jazykovou přípravu.
(4) Žáka uvedeného v odstavci 1 lze do třídy pro
jazykovou přípravu zařadit kdykoliv během období
školního vyučování. Žák uvedený v odstavci 1 se do
třídy pro jazykovou přípravu zařazuje na žádost zákonného zástupce žáka podanou řediteli školy uvedené
v odstavci 1, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

§H
(1) Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou
přípravu je 10. Ustanovení § 4 o nejnižším počtu žáků
ve třídě se na třídu pro jazykovou přípravu nevztahují
a počty tříd pro jazykovou přípravu a počty v nich
vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků stanovených v § 4 nezapočítávají. Žáci zařazení do třídy pro
jazykovou přípravu nejsou žáky školy uvedené v § 10
odst. 1.
(2) Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců
školního vyučování po sobě jdoucích.
(3) Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Konkrétní obsah a metody vzdělávání zohledňují potřeby jednotlivých žáků.
(4) O absolvování jazykové přípravy vydá škola
uvedená v § 10 odst. 1 žákovi osvědčení.
(5) Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní povinnou
školní docházku.
Kurz pro získání základního vzdělání

§ 12
(1) Kurz pro získání základního vzdělání 11 ) (dále
jen „kurz") může škola nebo střední škola organizovat
v denní formě vzdělávání a dálkové formě vzdělávání.
(2) Vzdělávání v denní formě vzdělávání je organizováno ve třídě kurzu pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku.
Počet vyučovacích hodin v týdnu stanoví škola v rozpětí nejnižšího a nejvyššího počtu vyučovacích hodin
týdně v devátém ročníku stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

" ) §55 odst. 3 školského zákona.

Částka 11

(3) Vzdělávání v dálkové formě vzdělávání je
organizováno jako samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu nejvýše 180 konzultačních hodin
ve školním roce.
(4) Délku kurzu v denní i dálkové formě vzdělávání určí ředitel školy na základě zjištění úrovně dosavadního vzdělání žáka, nejvýše však v délce jednoho
školního roku. Kurzy v denní i dálkové formě se zahajují k začátku prvního nebo druhého pololetí.
(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě kurzu je 24. Ustanovení § 4 o nejnižším počtu žáků ve třídě se na třídu
kurzu nevztahují a počty tříd kurzu a počty v nich
vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků stanovených v § 4 nezapočítávají. Žáci zařazení do třídy kurzu
nejsou žáky školy podle odstavce 1.
§13
(1) Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr
kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými výstupy
Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání.
(2) Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných.
(3) Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení.
(4) Konání zkoušek je možné i bez předchozího
vzdělávání v denní nebo dálkové formě vzdělávání
v kurzu.
(5) Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na
závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionálni a koná se:
a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr
kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením nejvýše ze dvou předmětů,
b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr
kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením z více než dvou předmětů.
(6) Pro jmenování komise pro opravnou zkoušku
podle odstavce 5, její složení a její činnost platí" obdobně ustanovení § 22 odst. 1 až 6.
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Kristýna Čtvrtečková

Vyhlášení programů MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na
území CR pro rok 2006
Č.j. 33 933 /2005-22

1.

Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2006
v souladu s vládou přijatou Koncepcí integrace cizinců na území České republiky - usnesení vlády
ČR č. 1266/2000 a ve znění následujících usnesení - (dále „Koncepce") a na základě
Aktualizovaného Plánu integrační politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období
2004-2006, č.j.: 19 347/05-22 - Návrh opatření (Akční plán) Programy na podporu aktivit
v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2006 (dále jen „Program"). V rámci Programu
jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných
usnesením vlády ČR.
Subjektům poskytuje ministerstvo účelové dotace na základě zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, na předem vymezený okruh činností. Při poskytování dotací stanoví
ministerstvo jednoznačně závazné účely a podmínky pro jejich použití.

2.
2.1

2.2

Oblasti projektů a jejich stručná charakteristika

Projekty k podpoře multikulturní výchovy dětí a mládeže
(a)

Projekty lokálního i regionálního charakteru s cílem podpořit výchovu k vzájemné
toleranci, proti rasismu a xenofobii, posilovat vědomí obecně lidské sounáležitosti a
úcty k ostatním národům, zprostředkovat poznání jejich kultury a hodnot ve formách
přizpůsobených věku a individuálním zvláštnostem sociálních skupin. Společné
kulturní, sportovní a další akce pro děti a mládež s účastí dětí cizinců.

(b)

Identifikace, vývoj, implementace a ověřování metod, forem a prostředků výchovné
činnosti učitele a vychovatele v multikulturním prostředí, vedoucích ke zlepšování
výsledků resp. kompetencí a zkušeností žáků - cizinců, které získávají ve
vzdělávání.

(c)

Vypracování studie a manuálu z této oblasti na pomoc pedagogům.

Projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka
(a)

Jazykové vzdělávání cizinců - dětí i dospělých - prostředek k nabytí kompetencí,
zejména kompetence komunikativní, jako klíčové podmínky pro jejich integraci.
Formy a metody výuky českého jazyka jako cizího, zejména se zaměřením na výuku
cizinců - dětí i dospělých.

(b)

Program tvorby a realizace moderních učebnic, slovníků a vyučovacích pomůcek
s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém jazyce.

2.3

Studie zaměřené k problematice vzdělávání migrujících cizinců; uspořádání seminářů
ke vzdělávání cizinců
(a)

Tvorba studijních materiálů pro učitele a pro vychovatele s informacemi o kultuře,
zvyklostech a způsobu života v zemích, odkud přicházejí jejich žáci. Další formy
vzdělávání v této oblasti - přednášky a semináře k obecným i specifickým
problémům vzdělávání cizinců dětí i dospělých.

(b)

Uspořádání seminářů k problematice vzdělávání cizinců určeného zejména učitelům
škol, které navštěvuje vyšší počet žáků — cizinců.

3.
3.1

Organizační a věcné podmínky pro realizaci projektů

Obecné podmínky poskytnutí finančních prostředků
Pro předkladatele, jimiž mohou být školy, školská zařízení a vysoké školy všech zřizovatelů,
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, s.r.o., a.s., se stanovují následující obecné podmínky pro použití
finančních prostředků určených na podporu integrace cizinců:

3.2

(a)

finanční prostředky, vyčleněné usnesením vlády ČR jsou určeny výhradně na
podporu integrace cizinců v ČR a budou využity pouze v souladu s přijatou
Koncepcí;

(b)

financování projektů musí být v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla) ve znění
pozdějších předpisů;

(c)

finanční prostředky budou přidělovány rozhodnutím ministerstva, jehož součástí
budou podmínky na využívání dotace a schválený projekt;

(d)

projekty podléhají výběrovému a schvalovacímu řízení ministerstva;

(e)

na dotaci není právní nárok.

(f)

pokud předkladatel nemá řádně uzavřené vyúčtování dotace za rok 2005 včetně
předložené závěrečné zprávy o realizaci projektu v roce 2005, nemůže mu být
poskytnuta dotace v roce 2006;

Obecné podmínky pro zařazení projektu do výběrového řízení:
(a)

projekt je v souladu s cíli Koncepce integrace cizinců na území České republiky a se
záměry MŠMT v oblasti integrace cizinců, které z této Koncepce vycházejí;

(b)

projekt splňuje všechny formální náležitosti (viz dále bod 4.2.1.);

(c)

projekt se všemi požadovanými přílohami je doručen nejpozději do 31. ledna
2006 na adresu MŠMT, odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 (u projektů
zaslaných poštou budou přijaty zásilky s poštovním razítkem do stejného data);

(d)

předkladatel odevzdá projekt ve dvou výtiscích a v elektronické podobě ve formátu
"rtf'; projekty se nevrací ani v případě neschválení dotace;

(e)

předkladatel spolu s projektem předloží stručnou zprávu o své činnosti za uplynulý
rok 2005 (nebo výroční zprávu za rok 2005, pokud ji má k dispozici).
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4.
4.1

Systém hodnocení projektů

Posuzování projektů
Ministerstvo vyhodnotí přijaté projekty podle níže uvedených kriterií a podle svých priorit
a hlavních úkolů v oblasti integrace cizinců, vyplývajících z Koncepce (viz dále body 4.2) a
sestaví pořadí projektů dle jejich potřebnosti, kvality a účelnosti vynaložení finančních
prostředků. Neúplné žádosti a projekty budou vyřazeny.

4.2

Kritéria hodnocení projektů:

4.2.1

Kritéria formální:
(a)

odevzdání projektu v termínu a v požadovaných kopiích včetně autorizace (tj. razítko
organizace a podpis osoby oprávněné jednat jejím jménem);

(b)

ukončení projektu musí být plánováno nejpozději do 31.12.2006;

(C)

v projektu bude v rámci podpory vícezdrojového financování uvedena případná
finanční participace dalších subjektů;

(d)

věcně správný a přehledný rozpočet a odpovídající stanovení ceny za jednotlivá
plnění a služby;

(e)

projekt o rozsahu 3-4 stran bude strukturován podle dané osnovy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

název projektu
jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu
popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší
zdůvodnění potřebnosti projektu
cíle projektu
vymezení cílové skupiny (konkrétně definovat a kvantifikovat)
navržený způsob realizace projektu (vymezení konkrétních aktivit) včetně jmen,
kvalifikace a odborné způsobilosti hlavních realizátorů projektu
metody a formy (jakým způsobem budou dílčí aktivity realizovány)
časový harmonogram projektu
plánované výstupy (konkrétně definovat a kvalifikovat)
spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi (tam, kde to připadá v úvahu)
podrobný rozpočet, včetně režie a DPH
způsob kontroly projektu
informace o konzultantovi projektu (je-li k dispozici)

(f)

spolu s projektem budou zaslány následující přílohy:
(i)

ověřené kopie stanov předkladatele, či jiného ustavujícího dokumentu
prokazujícího jeho registraci (v jednom vyhotovení),

(ii)

poslední Výroční zpráva (je-li je organizace povinna zpracovávat) včetně
údajů o detašovaných pracovištích či pobočkách (jsou-li), případně informace
o činnosti organizace v roce 2004 (v jednom vyhotovení),

(iii)

průvodní dopis, ve kterém je vyjádřen obsah žádosti, jméno, razítko a podpis
osoby oprávněné jednat jejím jménem (v jednom vyhotovení),

(iv)

vyplněný formulář žádosti (příloha číslo 1), kteiý vyplní všichni
předkladatelé projektů (bez ohledu na právní formu organizace) ve dvou
výtiscích,

(v)

stručná a výstižná anotace projektu (v rozsahu dol5 řádek) ve dvou výtiscích.
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4.2.2

4.2.3

Kritéria odborná:
(a)

jasně definované cíle projektu a způsob jejích dosažení;

(b)

jasně vymezená cílová skupina a její předpokládaný počet;

(c)

přesný popis dílčích aktivit a metod, přesný časový harmonogram realizace projektu;

(d)

validní zpracování návrhu způsobů hodnocení efektivity projektu
jednotlivých kritérií, podle kterých bude v daném roce měřena efektivita);

(e)

dostatečná odborná garance realizace projektu (je vhodné uvést stručný přehled
dosavadních realizovaných aktivit v oblasti integrace cizinců). Všem předkladatelům
se doporučuje, aby využili možnosti navázat spolupráci s externími odbornými
konzultanty pro řešenou problematiku;

(f)

přínos projektu z hlediska cílové skupiny a lokality (krátkodobé, střednědobé
a dlouhodobé hledisko);

(g)

respektování dalších specifických podmínek řešené problematiky a lokality;

(h)

vyhodnocení předpokládaných rizik realizace projektu.

Kritéria finanční:
(a)

přiměřenost a odůvodněnost nákladů na realizaci projektu;

(b)

zdůvodnění rozpočtu projektu (v členění podle jednotlivých skupin druhů nákladů);

(c)

výše nákladů na projekt se omezuje výší 100 000 Kč, u projektů, které přesahují
rámec krajů, se omezuje jejich výše v odůvodněných případech až na 500 000 Kč;

(d)

MŠMT si vyhrazuje právo upravit případnou výší požadovaných
prostředků;

(e)

přednost bude dána projektům, u nichž bude prokazatelně deklarována spoluúčast i
jiných finančních zdrojů a projektům, které navazují na úspěšně realizované projekty
z roku 2005.

5.
5.1

(definice

finančních

Oznámení výsledku výběru projektů a vydávání rozhodnutí

Ministerstvo vyrozumí předkladatele projektů o schválení projektu k dotaci na webových
stránkách ministerstva. Vybraným subjektům zašle ministerstvo rozhodnutí o přijetí projektů
do 30 dnů po schválení.

6.

Uvolnění finančních prostředků

6.1

Realizátorům projektů budou prostředky uvolňovány na základě rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční dotace.

6.2

Finanční prostředky lze poskytnout pouze v návaznosti na předložený, vybraný a schválený
projekt a po vydání rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Prostředky lze čerpat podle
schváleného rozpočtu projektu a změnu struktury projektu lze provést pouze se souhlasem
ministerstva.

6.3

Poskytnuté finanční prostředky je nutné vyúčtovat do 31.12.2006 (použijí se formuláře
v příloze č. 2 a 3). Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno
ministerstvu (odboru, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace) samostatně na
formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 nejpozději do 15. února 2007. Bližší podmínky pro
použití a vyúčtování finančních prostředků budou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
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7.
7.1

Kontrola realizace projektu

Účelnost nakládání se svěřenými prostředky
Kontrolu realizace projektů včetně hospodárnosti vynakládaných prostředků provádí
ministerstvo. Realizátor projektu odpovídá ministerstvu za co nejhospodárnější způsob
využití finančních prostředků. Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného
použití poskytnutých prostředků, zejména zda jsou tyto prostředky hospodárně a účelně
využívány a zda jsou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční
dotace. Instituce, jimž byly prostředky na podporu projektů integrace cizinců poskytnuty,
umožní na požádání ministerstva provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků
dotace v účetní evidenci.

7.2

Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Závěrečná zpráva bude ministerstvu předložena nejpozději do 15.2.2007 včetně vyúčtování
podle příloh 2 a 3. Závěrečná zpráva bude obsahovat:
(a)

popis průběhu realizace projektu;

(b)

dosažené výsledky realizace projektu;

(c)

vyhodnocení účinnosti projektu a shrnutí zkušeností získaných v průběhu jeho
realizace;

(d)

prognózu dalšího vývoje situace v předmětné tématické oblasti a lokalitě;

(e)

návrh opatření pro další období, směřující k státním i nestátním subjektům;

(f)

kompletní vyúčtování v souladu s platnými předpisy.

PaedDr. Jaroslav Miillner
náměstek ministryně
skupiny regionálního školství

Příloha č. 1: Žádost organizace o státní dotaci v roce 2006
Příloha č. 2: Vyúčtování účelových dotací poskytnutých MŠMT
Příloha č. 3: Přehled o úhradách plateb (chronologický přehled o platbách - deník)
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DOMOV

ДОМ1ВКА

Domov máme tam, kde bydlíme se svou rodinou. Domov je také obec, kde stojí náš dům,
a země, kde je naše obec.
Bydlíme v České republice uprostřed Evropy. Českou republiku tvoří: Cechy, Morava
a Slezsko. Společným jazykem je čeština. Česká
republika je svobodná země s bohatou historií,
s tradičními zvyky, s vyspělým hospodářstvím
a s dobrými možnostmi bydlení a vzdělávání ve
školách.
U nás se žije dobře všem pracovitým a šikovným lidem, kteří dodržují zákony a společenská
pravidla.

Кожен ¡з нас мае свою дом1вку там, де вш
живе з1 своею а м ' е ю . Дом1вкою називаемо
т а к о ж село, мюто тощо, де знаходиться наша
хата, [ державу, в якш знаходиться наше село
або мюто.
Ми живемо в центр1 Свропи - у Чеськш
Республщь До складу Чесько'1 Республжи
входять Чех1я, Морав1я й Сшез1я. Спшьною
мовою е чеська мова. Чеська Республша незалежна держава з багатою ктор1ею, з традищями, з1 своши звичаями, з розвиненим
господарством I сприятливими можливостями
щодо житла й здобування осв1ти в школах.
У нас добре живеться в а м працьовитим
[ спритним людям, як! додержують закон
й правила доброго тону.

ЁВ/ • ČESKÁ

^

ТОТ

V

(¡íuhh АФмМСк^ - Cicky
'
- ТГЬо^ауш/
czfrliouz/
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2.1
Rodina a příbuzní

Ом'я та родич1

Rodinu tvoří rodiče - tedy maminka a tatínek,
a děti - tedy dcery a synové. Někdy „širší rodinou" rozumíme rodinu i s příbuznými.
Na našem schématu jsou vysvětleny vztahy
tří generací - prarodičů, rodičů a dětí. To nejlépe pochopíme při sledování schématu zároveň
s textem.

О м ' я - це батьки, тобто мама й батько, 1 !хш
дп-и, тобто дочки й сини. 1нколи родина
в широкому розушнш слова - це а м ' я та
родичь
На нашш схем1 висвгглеш взаемовщношення трьох поколшь - прабатьюв, батьюв
1 д1тей. Це найкраще зpoзyмieмo, якщо схему
дивитимемося разом ¿з текстом.

Sledujme na obrázku, jak svou rodinu a příbuzné představuje Jana.
*NAŠE R O D I N A je tatínek s maminkou, já
a můj bratr a sestra.
V naší rodině jsou tři sourozenci.
Všichni ostatní na obrázku jsou P Ř Í B U Z N Í naší rodiny.
**Rodiče maminky a rodiče tatínka jsou našimi
babičkami a dědečky. My děti jsme jejich vnoučaty.
***Sourozenci našich rodičů a jejich manželé
jsou našimi tetami a strýčky, jejich děti jsou našimi sestřenicemi a bratranci. Pro tetu a strýčka
jsme neteře a synovci.
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Подив1ться картинку, як Яна представляв
свою а м ' ю й родич1в.
* Наша ам'я - це батько з мамою, я та мо'1
брат 1 сестра.
Н а ш а с1м'я складаеться 13 батыав, двох
рвдних сестер i одного брата.
"Уа шип люди на картинщ - це напп родич!.
** Батьки мами й батька - це напп б а б у а
й двдусь Ми - 1'хш внучата.
*** Брати й сестри наших батыав та !хш
ж ш к и й чоловши - це наш1 т1тки й дядьки
(вуйки), а '1'хш д1ти - це наш! двоюрвдш
сестри й брати. Для т!тки й дядька (вуйка) ми
е племшнищ та плeмiнники.

Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin

Příloha č. 5

Kristýna Čtvrtečková

Naše třída

Наш класс
Наш клас
Lap cůa chúng tói

Naše třída se mi moc líbí.
Наш класс мне очень нравится.
Наш клас меш дуже подобаеться.
Tói rát thích lóp cůa chúng tói.
Všechny děti tu mají své místo.
У всех детей тут есть своё место.
Bci дгги тут мають свое MÍCTO.
Ů dáy tát cá các ban deu có chó cůa minh.

3/

Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin

Příloha č. 6

Kristýna Čtvrtečková

Paní učitelka má velký stůl a velkou židli.
У учительницы большой стол и большой стул.
Вчителька мае великий стш та великий стшець.
Co giáo có bán vá ghe to.
Já mám malou židličku a své místo v lavici.
У меня маленький стульчик и своё место за партой.
Я маю маленький стшець та свое MÍCTO за партою.
Tói có chiec ghe nhó vá chó cůa minh o bán.
Učíme se tu číst, psát a počítat.
Мы учимся тут читать, писать и считать.
Учимось читати, писати та лисувати.
Ů dáy chúng tói áugc hoc doc, viét vá dém.

Metodické pokyny
Se školní třídou a jejím zařízením se děti seznamují od prvního dne vstupu do školy. Situační
vyobrazení shrnuje základní zařízení, které najdeme v každé třídě a které by děti měly umět
pojmenovat. Jednotlivá zařízení z obrázku můžeme porovnávat se zařízeními v konkrétní třídě.
Všímáme si, k čemu jednotlivá zařízení slouží a jak jsou ke svému účelu uzpůsobená. Židle pro
paní učitelku je větší než židle pro děti. Knihovnička má poličky pro knížky, sešity, papíry
a hračky. Na tabuli kreslí paní učitelka, aby obrázek viděly všechny děti, ap. Procvičujeme zárověň prostorové uspořádání ve třídě. Sledujeme, co je vpředu, vzadu, vedle, uprostřed ap. Ptáme
se, kde je tabule, stolek pro paní učitelku, koš na odpadky ap. Je vhodné podívat se i do jiné třídy a ověřit, zda základní zařízení se nachází i v ostatních třídách.

Naše třída
Наш класс
Наш клас
Lóp cůa chúng tói
3/

Školní potřeby
Школьные принадлежности
Шкшьш приладдя
Во dung hoc tap
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