
Univerzita Karlova v Praze

Evangelická teologická fakulta

Bakalářská práce

Přístupy a metody při výuce žákůcizinců na 

primárním stupni ZŠ v ČR

Jitka Peterková

Katedra: Katedra filosofie a teologie

Vedoucí práce: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Studijní program: Sociální práce

Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Praha 2011



Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Přístupy a metody při výuce 

žákůcizinců  na  primárním  stupni  ZŠ  v  ČR  napsala  samostatně  a  výhradně  s 

použitím uvedených pramenů.

Souhlasím s  tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého 

studia.

V Praze dne 5. 12. 2011   Jitka Peterková

…..........................................



Anotace
Cílem této bakalářské práce je popsat nové směry, metody a přístupy ke 

vzdělávání  žákůcizinců  ve  věku  612  let  na  primárních  stupních  základních 

škol v České republice a poskytnout tak inspiraci těm, kteří se s žákycizinci na 

českých  základních  školách  setkávají.  První  kapitola  shrnuje  za  použití 

oficiálních statistických údajů základní přehled o počtu a národnostním složení 

žákůcizinců v České republice a na českých základních školách. Dále obsahuje 

údaje  o  územním  rozložení  a  druzích  pobytů  cizinců  v  České  republice  se 

zaměřením  na  nezletilé  cizince  a  popisuje  jejich  právo  na  vzdělání  a  jeho 

realizaci podle české legislativy. V další kapitole je návodný popis začleňování 

žákůcizinců  do  výuky  pomocí  opatření  v  období  před  a  po  nastoupení  žáků

cizinců na školu s ohledem na inkluzivní směr ve vzdělávání. Ve třetí kapitole 

se autorka věnuje specifickým oblastem ve vzdělávání žákůcizinců, které svou 

povahou od pedagogických pracovníků  vyžadují  specifické metody a přístupy. 

Jedná se o oblast výuky češtiny jako cizího jazyka a o interkulturní komunikaci. 

Autorka zde popisuje praktické, používané a osvědčené metody a přístupy. 

Klíčová slova

žákcizinec,  speciální  vzdělávací  potřeby,  inkluzivní  vzdělávání, 

vyrovnávací opatření, čeština jako cizí jazyk, interkulturní komunikace



Summary
The aim of bachelor thesis Approaches and pedagogic methods of work 

with immigrants at primary schools in the Czech Republic  is  to describe new 

ways, methods and approaches to education of foreign pupils aged between 6 to 

12 years at primary schools in the Czech Republic and to give an inspirational 

overview all who encounter  foreign pupils at czech primary schools. The  first 

chapter summarizes by using the official statistical documents  the information 

about  the  numbers  and  types  of  nationalities  of  foreign  pupils  in  the  Czech 

Republic and at czech primary schools.  It  contains also  the  information about 

places  and  types  of  residence  in  the  Czech  Republic  focused  on  young 

immigrants.  The  chapter  describes  also  their  right  to  education  and  its 

realisation  on  the  basis  of  czech  legislation.  In  the  next  chapter  there  is  an 

instructive  description  of  integration  of  foreign  pupils  to  education  using 

measures in the periods before and after their entry at primary schools regarding 

the  inclusive  way  in  education.  In  the  third  chapter  the  author  deals  with  the 

specific issues connected with the process of education, which require specific 

methods  and  approaches  from  the  pedagogical  workers.  These  issues  are  the 

teaching  the czech as a  foreign  language and  the  intercultural communication. 

The author describes useful, often used and proved methods and approaches.
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Úvod
Je  evidentní,  že  setkávání  se  s  cizinci  v  českém  vzdělávacím  systému 

bude pro pedagogické  pracovníky čím dál častějším jevem. Někteří  z nich ale 

nemusí být na takové situace dobře připraveni a tak mohou reagovat různě podle 

svého  uvážení,  což  může  vést  při  vzájemném  kontaktu  k  nejistotě, 

neporozumění,  nekoncepčnosti  a  k  nepřiměřenosti  na  obou  stranách.  Jednu  z 

reakcí,  kterou  jsem  měla  možnost  vypozorovat  na  své  praxi  v  jedné  pražské 

základní  škole  byla  směs  lhostejnosti,  ignorace  a  nezájmu.  Učitelé  spíše 

upřednostňovali  české  žáky  před  jedním  nebo  dvěma  žákycizinci  ve  svých 

třídách.  Žácicizinci  například  v  češtině  téměř  nepokročili,  což  mě  vedlo  k 

názoru, že  tento přístup  je  jak pro žákycizince  tak  i pro  jejich učitele  značně 

poškozující  a  neudržitelný.  I  když  jsou  jednoznačně  i  takové  děti  předmětem 

vzdělávání, někteří učitelé mají stále ještě opačný názor. Právě tato špatná praxe 

byla  mou  největší  inspirací  pro  napsání  práce  zabývající  se  problematikou 

přístupů ve vzdělávání žákůcizinců.

Pro  to,  abych načerpala  lepší  poznatky v  této  oblasti,  jsem v  listopadu 

2010 v rámci své další praxe navštívila postupně dvě mezinárodní školy v Praze, 

kde  se  vzdělávají  děti  z  různých  zemí  a  s  různou  úrovní  jazyka  zcela  běžně. 

Předpokládala  jsem,  že  pedagogičtí  pracovníci  budou  mít  už  osvědčené  a 

účinné metody a přístupy v začleňování těchto dětí do vzdělávání a do třídních 

kolektivů.  Můj  předpoklad  byl  správný  a  tak  jsem  díky  The  Prague  British 

School (Britská škola v Praze) a Lycée français de Prague (Francouzské lyceum 

v Praze) vypozorovala a pochytila mnoho dobrých metod a přístupů, kterými by 

se mohli inspirovat i pedagogičtí pracovníci v českém vzdělávacím systému. 

Právě na pedagogické pracovníky je hlavně zaměřena moje práce. Jejím 

cílem  je  čtenáře  srozumitelně   seznámit   s   moderními,   osvědčenými   a 
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doporučenými metodami a přístupy ke vzdělávání a k začleňování žákůcizinců 

do českého vzdělávacího systému a do běžných  tříd na primárních stupních 

základních   škol.   Dále   také   popsat   postup   při   přijímání   žákůcizinců   do 

základních škol, upozornit na možná úskalí a obtíže s tím spojené a na oblasti, 

které vyžadují po pedagogických pracovnících specifické přístupy a metody. 

Nyní bych ráda charakterizovala a vymezila cílovou skupinu mé práce a 

vysvětlila pojmy, které se budou v mé práci nejvíce vyskytovat. V materiálech 

Evropské komise se vyskytují termíny dítě přistěhovalců nebo cizojazyčný žák

přistěhovalec, které označují ty, kteří se narodili v jiné zemi nebo jejichž rodiče 

se  narodili  v  jiné  zemi,  jsou  nově  příchozí,  přistěhovalí  nebo  mají 

přistěhovalecké  zázemí,  pobývají  v  České  republice  legálně  či  nelegálně  bez 

rozdílu pobytového statusu a jejich rodina nežije na území České republiky déle 

než po dvě generace1. Dalším pojmem, který začalo nově používat o.s. META 

je  pojem žáci  s  odlišným mateřským jazykem  (dále  jen  „žáci  s OMJ“). Tento 

termín nezdůrazňuje status těchto dětí a žáků, protože jsou případy, kdy takové 

děti  nebo  žáci  mají  české  občanství  a  přesto  potřebují  speciální  přístup  kvůli 

jazykové  bariéře, kterou o.s. META považuje  za  stěžejní  překážku v  integraci 

do českého vzdělávacího  systému. Oba  tyto výše popsané  pojmy se  ale  zatím 

ještě  příliš  nerozšířily.  Pro  potřeby  své  práce  jsem  se  rozhodla  používat 

nejčastěji používané termíny dítěcizinec a žákcizinec, které zde užívám pro ty, 

kteří  spadají  podle  věku,  tedy  612  let,  na  primární  stupně  základních  škol  v 

České republice, kteří se do České republiky přistěhovali, pocházejí z odlišného 

sociokulturního prostředí a jejich mateřským jazykem není čeština. Tyto pojmy 

mohou také zahrnovat děti narozené cizincům na území České republiky, kteří 

1 Viz např. Evropské oddělení Eurydice, informační síť o vzdělávání v Evropě : Integrace dětí 
přistěhovalců do škol v Evropě [online]. Brusel : Eurydice, 2009 [cit. 20111119] , s. 3, 
Dostupné z WWW: http://www.uiv.cz/clanek/379/701
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nemusí mluvit na děti česky anebo nezajišťují dětem dostatečný pobyt v českém 

prostředí. Takové  děti mohou  také  být  oproti  rodilým mluvčím znevýhodněny 

při  vzdělávání  v  českém  jazyce.  Pojmy  dítěcizinec  a  žákcizinec  zde  vlastně 

zahrnují jak charakteristiku žákapřistěhovalce tak i charakteristiku žáka s OMJ.

Využiji  odborné  publikace,  internetové  zdroje,  statistické  údaje,  právní 

dokumenty,  odborné  dokumenty  a  výzkumy  na  toto  téma.  Vzhledem  k  výše 

zmíněné  měsíční  praxi  na  dvou  mezinárodních  školách  v  Praze  určitě  použiji 

své  poznatky,  které  jsem  v  nich  získala.  Dále  použiji  své  zkušenosti 

zprostředkované  občanským  sdružením  METAsdružení  pro  příležitosti 

mladých migrantů.

Práce  je  členěna  do  tří  kapitol.  V  první  kapitole  se  lze  dočíst  o 

obecnějších  údajích  zmiňujících  současné  statistické  údaje  o  počtech  žáků

cizinců,  o  nejčastějších  národnostech,  o  kategoriích  cizinců  podle  platných 

právních o jejich právu na vzdělání a současné podobě jejich vzdělávání podle 

platných právních dokumentů.

Druhá  kapitola  pojednává  o  aktuálním  směru  vzdělávání  vedoucímu  k 

inkluzi, který mění současný pohled na vzdělávání každého jednotlivého žáka v 

rámci kolektivu. Myšlenka inkluze provází také podobu období před přijetím a 

po  přijetí  žákacizince  na  školu.  V  této  kapitole  se  zevrubněji  pojednává  o 

metodách,  přístupech  a  opatřeních  v  těchto  obdobích,  která  napomáhají 

začlenění žákacizince do výuky a do školy. Kapitola obsahuje také mé postřehy 

z praxí na českých a mezinárodních školách. 

Třetí  kapitola se věnuje dvěma specifickým oblastem souvisejícím se 

vzděláváním   žákůcizinců   a   těmi   je   výuka   češtiny   jako   cizího   jazyka   a 

interkulturní komunikace.
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1. kapitola
Základní přehled o žácíchcizincích v České 

republice2

1.1 Počet žákůcizinců na základních školách v České republice 
a jejich národnostní složení3

Podle  údajů  Českého  statistického  úřadu  (dále   jen   „ČSÚ“)  o  počtu 

cizinců podle pohlaví a věku k 31. 12. 2009, byl počet cizinců v České republice 

ve věkové hranici 59 let celkem 10 997 a ve věkové hranici 1014 jich bylo 11 

723. Přičemž převažovali chlapci nad dívkami.  Celkový počet cizinců v České 

republice bez rozdílu  věku  byl  podle  tohoto  pramene  432  503.  Z  celkového 

počtu cizinců  tvoří věková kategorie 59 let 2,5% a věková kategorie 1014 let 

tvoří 2,7%.4 

Statistické  ročenky školství ve  svých údajích zaznamenávají  pravidelně 

stoupající tendenci co se počtu žákůcizinců na základních školách týče.5 

Tabulka č. 1 : Počty žákůcizinců na  českých základních školách v letech 2006

2010

Školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Počet 12504  12963 13583 13839

% z celku 1,4% 1,5% 1,66% 1,74%

2 Zpracována podle: PETERKOVÁ, J. Problematika výchovy a vzdělávání dětí jiných 
národností na primárním stupni škol v ČR

3 Srov. Peterková, s. 58
4 Czso.cz [online]. 20110823 [cit. 20110824]. Počet cizinců v ČR. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu001>
5 Toiler.uiv.cz [online]. 20062010 [cit. 20110824]. Statistické ročenky školství výkonové 

ukazatele. Dostupné z WWW: <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>
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Národnostní  složení  žákůcizinců  je  také  možné  vyčíst  z  údajů 

Statistických  ročenek  školství.  Obecně  nejvíce  převládají  žácicizinci  ze  zemí 

mimo EU a ze zemí EU jsou to jednoznačně Slováci.

Tabulka č. 2  : Základní vzdělávání – žáci, cizinci podle druhu pobytu – podle 

státního občanství (Zpracována podle statistických ročenek školství)

Státní občanství 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Česká republika 864009 831900 802432 780620

Vietnam 3452 3373 3270 3171

Ukrajina 2748 2957 3022 3170

Slovensko 2266 2455 2729 2805

Rusko 913 905 1029 1161

Mongolsko  305 347 445 445

Kazachstán 227 231 212 185

Čína 217 242 236 264

Bělorusko 190 180 197 186

Arménie 186 155 140 131

Moldavsko 177 217 250 270

Srbsko  150 146 148

Polsko 153 182 218 220

Německo 141 124 128 138

Rumunsko 139 141 161 157

Bulharsko 122 145 189 208

Chorvatsko 120 110 117 109

USA 115 116 108 102
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Z tabulky je patrné, že žáků s českým občanstvím na základních školách 

zatím  ubývá.  Naproti  tomu  počet  cizinců  má  většinou  stoupající  tendenci.  A 

které  národnosti  tuto  stoupající  tendenci  mají?  Jsou  to  Ukrajinci,  Slováci, 

Rusové,  Mongolové,  Číňané,  Moldavané,  Poláci,  Rumuni  a  Bulhaři.  Naopak 

poklesávají  počty  žáků  pocházejících  z  Vietnamu,  Kazachstánu,  Arménie, 

Chorvatska a USA. Kolísají počty Němců, Bělorusů a Srbů. Ostatní  národnosti 

jsou  zastoupeny  menším  počtem  než  100.  Evidentně  největší zastoupení mají 

tedy žáci ze zemí mimo EU, tedy ze třetích zemí. Nelze si zároveň nevšimnout, 

že počet žáků s českým občanstvím pozvolně klesá na rozdíl od počtu žáků

cizinců.

Nezletilí   cizinci  v  současnosti   tvoří  přibližně  12% z celkového počtu 

cizinců a ve věkové kategorii pod 15 let tvoří žáci základních škol (615 let) 

téměř polovinu ze všech nezletilých cizinců.

1.2 Územní rozložení cizinců v České republice6

Podle  údajů  ČSÚ   je   jednoznačné,   že  nejvíce   cizinců   obývá  Prahu  a 

Středočeský   kraj.   Dále   potom   Jihomoravský,   Ústecký,   Plzeňský, 

Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Cizinci mají převážně tendenci se stěhovat 

do velkých měst a jejich okolí. 

K otázce rozložení  nejpočetnějších národností v České republice jsem 

vyhledala, že podle ČSÚ (údaje k 31. 12. 2009) nejvíce Ukrajinců žije v Praze, 

ve Středočeském kraji, v Jihomoravském kraji, v Plzeňském kraji, v Ústeckém 

kraji a v Libereckém kraji. Nejvíce Slováků žije v Praze, ve Středočeském kraji, 

ve   Zlínském   kraji,   v   Jihomoravském   kraji,   v   Moravskoslezském   kraji   a   v 

Libereckém   kraji.   Vietnamci   se   koncentrují   nejvíc   v   Karlovarském   kraji,   v 

Ústeckém kraji, v Plzeňském kraji a v Praze. Rusové jsou nejvíce zastoupeni v 

6 Srov Peterková, s. 89
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Praze,   v   Karlovarském   kraji   a   v   Ústeckém   kraji.   Státní   příslušníci   našich 

sousedních států se nejvíce nacházejí na územích nejbližších k jejím hranicím a 

v Praze.

Jelikož  nejvíce  cizinců  žije  v  Praze,  hledala  jsem  konkrétnější  data  o 

počtech cizinců v městských částech. Čerpala jsem z průzkumu sociální situace 

cizinců  v  Praze,  který  zpracovala  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům  (OPU) 

společně s Poradnou pro integraci v roce 2010.7 Z průzkumu uvádím sestupně 

nejvíc osídlené městské části a také počet dětícizinců do 15 let.

Tabulka č. 3 : Celkové počty cizinců dle MČ Prahy (zdroj: cizinecká policie ČR, 

2010 In: OPU, str.4) 

Městská část Celkový počet cizinců Děti cizinci do 15let

Praha 4 29 079 2 549

Praha 9 26 031  1 609 

Praha 5 24 382  2 044 

Praha 10 18 095  1 269 

Praha 6 17 611  1 730 

Praha 8 11 624  761 

Praha 3 9 516  480 

Praha 2 8 394  521 

Praha 7 5 860  382 

Praha 1 4 140  213 

7 Poradna pro integraci, OPU. OPU.cz [online]. 20110228 [cit. 20110824]. Průzkum 
sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy. Dostupné z WWW: 
<http://opu.cz/cz/article/85>
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Co se   týče  koncentrace  národností  v   jednotlivých městských částech, 

průzkum se zmiňuje o tom, že Ukrajinci se nejvíce koncentrují na Praze 4, 9, 5 

a 7, Rusové  na Praze 2,  5 a 6,  Vietnamci pak na Praze 4 (12) a 7. Nejvíce 

cizinců do 15i let žije na Praze 4, 5, 6, 9 a 10. 

1.3 Kategorie cizinců v České republice8

V  zásadě  jsou  dvě  hlavní  kategorie:  občané  třetích  zemí  (zemí  mimo 

EU) a občané EU.

Cizinci ze třetích zemí zde mohou pobývat na základě:

• bezvízové  povinnosti  po  dobu  3  měsíců  (jen  u  zemí,  se  kterými  má 

Česká republika bezvízový styk)

• přechodného pobytu (krátkodobého víza do 90i dnů nebo dlouhodobého 

nad 90 dnů do 6 měsíců)

• povolení k dlouhodobému pobytu (6 měsíců až 2 roky)

• povolení k trvalému pobytu

• postavení rodinného příslušníka občana EU 

• postavení  dlouhodobě  pobývajícího  rezidenta  Evropského  společenství 

na území České republiky

• postavení  rezidenta  jiného  členského  státu  EU  nebo  jeho  rodinného 

příslušníka (povolení k dlouhodobému pobytu)

• zaměstnání v mezinárodní vládní organizaci nebo cizím zastupitelském 

úřadě

• žádosti o azyl nebo o dočasnou ochranu

• uznání žádosti o azyl nebo o dočasnou ochranu

8 Viz Peterková, s. 14
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Občané EU zde mohou pobývat na základě:

• volného pohybu osob (bez povolení)

• pobytové  karty  (registruje  se  u  cizinecké  policie,  pokud  chce  pobývat 

déle než 3 měsíce)

• povolení k trvalému pobytu

• zaměstnání v mezinárodní vládní organizaci nebo cizím zastupitelském 

úřadě

Speciální   skupinu cizinců   tvoří  osoby bez státní  příslušnosti,  které   tu 

nejčastěji   pobývají   na   základě   žádosti   o   mezinárodní   ochranu   (dále   jen 

„žadatelé o azyl“). Další speciální skupinu tvoří nelegálně pobývající cizinci.

1.4 Nejčastější druhy pobytu cizinců v České republice
Nejčastějším   typem   pobytu  u   cizinců   ze   třetích   zemí   je   pobyt 

dlouhodobý, následuje trvalý a třetí skupinou jsou osoby požívající mezinárodní 

nebo doplňkovou ochranu (dále  jen „azylanti“).  Cizinci nejčastěji  využívající 

dlouhodobý pobyt pocházejí z Ukrajiny, Mongolska a Moldavska. Trvalý pobyt 

je nejvíce zastoupen u Srbů,  Černohorců,  Číňanů,  Vietnamců  a  Bělorusů.  O 

trvalý   pobyt   je   u   cizinců   stále   větší   zájem.   Ve   skupině   azylantů   jsou 

nejpočetnější   zástupci  Ruska a zemí  bývalého Sovětského svazu,  Běloruska, 

Afghánistánu a Rumunska. Co se týče nezletilých žadatelů o azyl, nejvíce se 

objevují žadatelé o azyl z Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu, Turecka anebo ti bez 

státní příslušnosti.9

Z  dat  ČSÚ  o   druzích  pobytů  je  zřejmé,  že  nejvíce  cizinců  v  České 

republice  je  s  dlouhodobým  pobytem  nad  90  dnů,  které  je  vázáno  na  účel 

9 Viz Peterková, s. 13
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pobytu.  Další  nejčastější  druh  pobytu  je  trvalý,  který  se  uděluje  zpravidla  po 

pěti  letech  nepřetržitého  pobytu  na  území  České  republiky,  ale  jsou  i  jiné 

okolnosti,  díky  kterým  lze  trvalý  pobyt  získat  rychleji.  Azylanti  jsou  třetí 

nejpočetnější skupinou. 

Na   základních   školách   je   většina   žákůcizinců   s   trvalým   pobytem 

(81,9%) pro školní rok 2009/2010.10 

Děticizinci  přicházejí  nejčastěji  do České   republiky se svými rodiči, 

kteří, pokud mají povolený pobyt za účelem vymezeným podle zákonů, mohou 

pro své rodinné  příslušníky zažádat o pobyt za účelem sloučení  rodiny. Účel 

sloučení  rodiny se váže ke všem druhům pobytu. Speciální skupinu ale tvoří 

také ty děticizinci, které přišly nebo se ocitly na území České republiky bez 

doprovodu dospělé   a  za  ně  odpovědné   osoby.  V  takovém případě   se   stávají 

velmi   zranitelnými   a   jsou   umístěny   do   Zařízení   pro   děticizince   zřízeným 

MŠMT ČR a zpravidla žádají o azyl, protože tento status jim zaručuje spoustu 

práv. 

1.5 Právo na vzdělání dětícizinců a jeho podoba vzhledem k 
jejich statusu

Právo na vzdělání zajišťují všem bez rozdílu lidskoprávní dokumenty. 

Pro Českou republiku je to zejména Úmluva o právech dítěte, Listina základních 

práv a svobod, ale také například směrnice Evropské unie.

České zákonné úpravy, které se věnují konkrétní podobě vzdělávání dětí

cizinců nejdříve v přístupu ke vzdělávání podporovaly skupinu žadatelů o azyl a 

azylantů.  Se vstupem České  republiky do EU byli systémově  podpořeni také 

občané   EU.   Nejdéle   opomíjená   skupina   občanů   třetích   zemí,   která   je   na 

základních školách nejpočetněji zastoupena, se dočkala systémové podpory až 

10 Viz Peterková, s. 10
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díky vyhlášce č.  147/2011 Sb., kterou se změnila vyhláška č.  73/2005 Sb.,  o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných (dále jen “vyhláška o vzdělávání žáků se 

SVP“). Tato změna vstoupila v účinnost 1. září 2011. Zákon zde dal přednost 

největšímu znevýhodnění v přístupu žákůcizinců ke vzdělání a to nedostatečné 

znalosti vyučovacího jazyka před jejich pobytovým statusem. V současné době 

je  za  žáka  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  (dále  jen  „SVP“)  mající 

sociální zvýhodnění považován „žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné 

podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců 

se  školou,  a  žák      znevýhodněný      nedostatečnou      znalostí      vyučovacího      jazyka   .“11 

Školský  zákon  dále  sociální  znevýhodnění  vzhledem  k  žákůmcizincům 

vymezuje jako „ a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení  sociálně  patologickými  jevy;  c)  postavení  azylanta,  osoby  požívající 

doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území 

České republiky.“12

Občané  EU  nepatří  primárně  mezi  žáky  se  SVP.  Školský  zákon  jim 

zajišťuje  „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.“13 

Žák,   který   nedostatečně   ovládá   vyučovací   jazyk   má   nárok   na 

vyrovnávací   opatření.   „Vyrovnávacími   opatřeními   se   rozumí   využívání 

pedagogických,   popřípadě   speciálně   pedagogických   metod   a   postupů,   které 

11 Vyhláška č. 147/2011 Sb., § 1, odstavec 6
12 Školský zákon, § 16, odstavec 4
13 Školský zákon, § 20, odstavec 5
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odpovídají   vzdělávacím potřebám žáků,   poskytování   individuální   podpory  v 

rámci   výuky   a   přípravy   na   výuku,   využívání   poradenských   služeb   školy   a 

školských poradenských zařízení,   individuálního vzdělávacího plánu a služeb 

asistenta  pedagoga.  Škola   tato opatření  poskytuje  na základě  pedagogického 

posouzení   vzdělávacích   potřeb   žáka,   průběhu   a   výsledků   jeho   vzdělávání, 

popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.“14 Žácicizinci se 

tedy mají vzdělávat v běžných školách v hlavním vzdělávacím proudu za využití 

vyrovnávacích opatření.

V  následujících   tabulkách   jsou  uvedena  všechna  opatření   týkající   se 

žákůcizinců podle jejich statusu a s ohledem na novelu vyhlášky o vzdělávání 

žáků se SVP. 

Tabulka č. 4 : Opatření před zahájením docházky

Opatření Status

Informace od odborných poradců Žadatel  o  azyl  umístěný  v  Pobytovém 

středisku

Přípravná  (vyrovnávací)  třída  s 

přizpůsobenými  metodami  výuky  a  s 

menším počtem žáků 

Žadatel o azyl

Přípravná třída Žák se SVP ve věku 56(7) let

Informace  a  poučení  pro  rodiče  od 

škol  a  školských  poradenských 

zařízeních

Žák se SVP

14 Vyhláška č. 147/2011 Sb., § 1, odstavec 2
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Tabulka č. 5 : Opatření během docházky

Opatření Status

Třída  pro  jazykovou  přípravu  s 

menším počtem žáků

Občan EU

Asistent pedagoga Žák se SVP

Dodatečná  pomoc  při  výuce  a  při 

přípravě  na  výuku  (doučování,  školní 

kluby)

Žák se SVP

Úprava  podmínek,  obsahu,  formy, 

metod vzdělávání, speciální pomůcky, 

učebnice

Žák se SVP

Přizpůsobené hodnocení  Žák se SVP

Individuální vzdělávací plán Žák se SVP

Vzdělávání v mateřském jazyce Člen uznané národnostní menšiny15

1.6 Shrnutí
Počty žákůcizinců  se v českých základních školách pravidelně  zvyšují 

na  rozdíl  od  počtu  českých  žáků.  V  současné  době  tvoří  žácicizinci  na 

základních  školách  přes  1,7%  žáků.  Věková  kategorie  615  let  (věk  pro 

docházku  do  základních  škol)  tvoří  téměř  polovinu  z  počtu  všech  nezletilých 

cizinců. 

Největší  skupinu  tvoří  žáci  ze  zemí  mimo  EU,  občané  třetích  zemí 

(Vietnam, Ukrajina,  Rusko, Mongolsko,  Kazachstán,  Čína).  Po Vietnamcích  a 

15 V České republice je uznáno celkem 12 národnostních menšin, z nichž každá má své 
zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny. Tyto uznané národnostní menšiny jsou: 
bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, 
slovenská, srbská a ukrajinská. Zvlášť stojí židovská komunita.
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Ukrajincích jsou nejpočetnější Slováci. 

Děticizinci  přicházejí  do  České  republiky  nejčastěji  se  svými  rodiči. 

Nejvíce  cizinců  zde má  dlouhodobý  pobyt  (nad 90  dnů). Na  druhém místě  je 

pobyt trvalý a třetí nejpočetnější skupinu tvoří žadatelé o azyl a azylanti. Stoupá 

počet  trvale  usazených  občanů  třetích  zemí,  což  si  lze  vyložit  tak,  že  Českou 

republiku  považují  za  cílovou  zemi.  V  současnosti  tomu  i  odpovídá  pobytový 

status dětícizinců na základních školách. Vysoce  totiž u nich převažuje  trvalý 

pobyt (přes 80%). 

Cizinci  se  nejčastěji  usazují  v  Praze,  ve  Středočeském,  v 

Jihomoravském,   v   Ústeckém,   v   Plzeňském,   v   Moravskoslezském   a   v 

Karlovarském kraji, přičemž obývají hlavně velká města.

Právo  na  vzdělávání  je  všem  zaručeno  bez  rozdílu.  Nově  se  upravují 

zákonné  normy  tak,  aby  více  odpovídaly  vzdělávacím  potřebám  konkrétních 

žákůcizinců  než  sledovaly  jejich  status. Od září 2011 jsou všichni žáci, kteří 

nedostatečně ovládají vyučovací jazyk považováni za žáky se SVP a mají nárok 

na vyrovnávací  opatření.  Trochu zvlášť  stojí  občané  EU, kteří  mají  nárok na 

bezplatnou jazykovou přípravu ve třídách pro jazykovou přípravu.
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2. kapitola
Metody, přístupy k žákůmcizincům a opatření 

k jejich začlenění do vzdělávání

2.1 Inkluzivní vzdělávání
Myšlenka  inkluzivního  vzdělání  vzešla  z  přesvědčení,  „že  lidstvo  je 

integrovanou  komunitou  lidí  různých  ras,  národností,  schopností,  postižení  a 

různého pohlaví, náboženského vyznání atd.“16 Pojetí  inkluzivního vzdělávání 

je  v  současnosti žádoucím směrem,  kterým by  se  vzdělávání mělo ubírat. Na 

MŠMT  ČR  vzniká  Národní  akční  plán  inkluzivního  vzdělávání  (dále  jen 

„NAPIV“),  který  ve  svém  úvodu  jednoznačně  sděluje,  že  je  potřeba  zvýšit 

povědomí  o  inkluzivním  pojetí  vzdělávání  a  napomoci  tak  k  začleňování 

jakkoli  znevýhodněných  jedinců  do  vzdělávání  a  do  společnosti.17  Jedinec, 

který  bude vyčleňován a nebude společností  přijímán, bude v budoucnu jen 

těžko pro takovou společnost přínosným. Různorodost není na překážku, ale je 

pro  lidstvo přirozená  a  měla  by být  považována  za obohacující.  Segregace je 

nežádoucí,   zakázaná   a   dlouhodobě   neudržitelná.18  Segregaci   ani   selekci 

nedoporučuje   ani   studie   vypracovaná   pro   Útvar   Evropské   komise   pro 

vzdělávání a kulturu.19 Efektem inkluze by měly být sociální koheze a prevence 

před sociálním vyloučením. 

Důraz je dáván na kooperaci, na společnou práci mezi všemi účastníky, 

16 Hájková, s. 7
17 Viz MŠMT ČR. Msmt.cz [online] [cit 20111110]. Národní akční plán inkluzívního 

vzdělávání. Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/socialniprogramy/narodnakcniplan
inkluzivnihovzdelavani

18 Srov. Čermák a kol., s. 50
19 Viz HECKMANN, Friedrich. Education and the Integration of Migrants. [online]. 

Bamberg : Institute at the University of Bamberg, 2008 [cit. 20111120], s. 60. Dostupné z 
WWW: <www.efms.unibamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf>
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tedy  žáky,  pedagogickými  pracovníky  a  rodiči.  To  ovšem  vyžaduje  od  všech 

zúčastněných jistou míru sociálních dovedností, tolerance, spoluzodpovědnosti, 

pozornosti  ke  své  zkušenosti  s  procesem  učení,  sebeovládání,  sebekontroly  a 

disciplinovanosti.  Klíčovou  úlohou  pedagogických  pracovníků  je  udržovat  a 

podporovat pozitivní klima ve třídě a ve škole. Zavádění inkluzivního pojetí je 

dlouhodobý  a  náročný  proces,  který  ale  ve  výsledku  přinese  kvalitu,  lepší 

ovzduší  ve  společnosti  a  radost  ze  vzdělávání.  Zatím  tu  existují  rizika  a 

překážky  v  oblastech  přístupu  společnosti,  financování,  příprava 

pedagogických  pracovníků  nebo  legislativy20.  Mezi  překážky  ale  patří  třeba 

také  obavy,  které  většinou  pramení  z  neinformovanosti.  Mnohé  obavy 

pedagogů,  mezi  které  patří  například  obava  z  nedostatku  času  pro  žáky  bez 

znevýhodnění,  mohou  rozpustit  třeba  pozitivní  výsledky  výzkumů  o 

inkluzivním vzdělávání.21 

Rovný  přístup  žáků  ke  vzdělávání  je  podporován  v  rámci  EU 

Operačním  programem  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  nebo  dotačním 

programem  Peníze  školám.  V  České  republice  se  ještě  kromě  MŠMT  ČR  a 

jeho  NAPIVu  problematice  inkluze  věnují  například  Centra  podpory 

inkluzivního  vzdělávání,  občanské  sdružení  META  nebo  Liga  lidských  práv, 

která  vytvořila  projekt  Férová  škola,  do  kterého  se  mohou  zapojit  běžné 

základní  školy  a  který  by  měl  být  garantem  toho,  že  ve  škole  nedochází  k 

segregaci, diskriminaci a nespravedlnosti.

20 Viz Centrum podpory inkluzivního vzdělávání [online] [cit 20111110] Zpráva o stavu 
inkluzivního vzdělávání v ČR 2011,  s. 5583. Dostupné z WWW: 
http://www.cpiv.cz/zpravyostavuiv.html

21 Viz Hájková, s. 6467
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2.1.1 Diagnostika žákůcizinců z inkluzivního hlediska

Žákycizince  lze  podle  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů  (dále  jen  „školský  zákon“)  a  podle  aktualizované  vyhlášky  o 

vzdělávání  žáků  se  SVP  zařadit  mezi  žáky  se  speciálními  vzdělávacími 

potřebami, konkrétně mezi žáky se sociálním znevýhodněním.22 Mají nárok na 

využití služeb školských poradenských zařízení, na diagnózu SVP navrhující 

úpravy a vyrovnávací opatření ve vzdělávání žáka. Diagnostice žáků se SVP se 

věnuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a   školských  poradenských  zařízeních,  která   byla  novelizována  vyhláškou   č. 

116/2011 Sb. a v účinnost vstoupila 1. září  2011. Cílem těchto poradenských 

zařízeních je snížit nebo eliminovat školní neúspěšnost znevýhodněných žáků. 

Nově  mohou diagnózu provádět  v přirozeném prostředí  diagnostikovaného a 

mají povinnost pravidelně přezkoumávat jeho SVP. 

Hlavním a zároveň   pouze dočasným znevýhodněním žákůcizinců   je 

nedostatečná znalost vyučovacího jazyka.  V předchozí  kapitole  jsem zmínila, 

že přes 80% žákůcizinců na základních školách má v České  republice  trvalý 

pobyt. Při žádání o povolení k  trvalému pobytu nejsou nezletilí mladší 15i  let 

povinni předkládat doklad o znalosti českého jazyka. 

Myšlenka  inkluze  přistupuje  po  svém  také  k  diagnostice  speciálních 

vzdělávacích  potřeb  jedince.  Tento přístup  je  výhodný  v  tom,  že  je  pozitivně 

zaměřen na  rozvoj  konkrétního  jedince  s  konkrétními potřebami. Diagnostika 

slouží k objevení toho, co jedinec už zvládne, umí nebo dovede. Dále slouží k 

objevení   jeho  potenciálů  rozvoje,  jeho  preferencí  a  jeho  konkrétních 

22 Školský zákon, § 16 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami
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individuálních  potřeb.  Diagnostika  by  neměla  směřovat  ke  stigmatizaci  nebo 

škatulkování,  ale  měla  by  být  nahlížena  jako  nástroj,  návod,  pomůcka  při 

vzdělávání a naplňování specifických potřeb jedinců. Je to dlouhodobý proces, 

do  kterého  je  zapojeno  co  nejvíce  těch,   kteří   jsou   s   diagnostikovaným   v 

kontaktu. Zde nezáleží na typu a závažnosti znevýhodnění, ale na tom, jakou 

míru podpory každý jedinec bez ohledu na klasifikaci znevýhodnění potřebuje, 

protože ne vždy dva jedinci se stejným znevýhodněním mají stejné potřeby.23

Některé oblasti diagnostikování:24

• oblast prospěchu a chování

• oblast vztahů ve třídě, žáka jako součásti sociální skupiny

• oblast žákových hodnot, sebepojetí, zájmů a učebního stylu

Některé přístupy a cíle diagnostikování:25

• přístup zaměřený na žáka s cílem určit typ znevýhodnění žáka

• přístup zaměřený na výukový program s cílem sladit práci na kurikulu 

se žákovými dovednostmi a znalostmi

• přístup zaměřený na „oblast nejbližšího vývoje“ s cílem ji identifikovat 

tak,  aby  instrukce  lépe  reagovala  na  jeho  současné  silné  stránky  a 

potřeby

• přístup zaměřený na učební prostředí s cílem v učebním prostředí určit 

faktory zhoršující obtíže v učení a v začlenění se do výuky

23 Viz Hájková, s. 18 
24 Viz Hájková, s. 156
25 Viz Hájková, s. 154
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2.2 Opatření před nastoupením žákacizince na základní školu
Tato opatření se týkají období před nastoupením žákacizince na školu. 

Přípravy  by  neměly  začít  na  poslední  chvíli,  pár  dnů  před  příchodem  žáka

cizince,  ale  lépe  v  řádu  týdnů.  V  této  přípravné  fázi  je  opět  třeba,  aby  se 

zapojilo co nejvíce lidí, kteří jsou a budou s dítětemcizincem v kontaktu. Tedy 

rodiče,  třídní  učitel,  budoucí  spolužáci,  škola  jako  instituce,  tlumočník,  další 

pedagogičtí  nebo  sociální  pracovníci  a  organizace  věnující  se  této 

problematice.  V  rámci  školy  je  navíc  možné  předem  připravit  strategii 

začleňování  žákůcizinců  a  včlenit  tuto  strategii  do  školního  vzdělávacího 

programu.26

2.2.1 Informace o žákucizinci při prvním kontaktu nebo pohovoru s ním

Ideální je si nejdříve zjistit alespoň základní údaje o žákucizinci. Jeho 

věk,  národnost  a  kulturu  původu,  jeho  mateřský  jazyk,  jeho délku pobytu v 

českém   prostředí,  zda  byl  už  vzděláván  a  případně  jaká  byla  specifika 

vzdělávacího  systému,  ve  kterém  byl  vzděláván  apod.  Informace  podporují 

jistotu pracovníků školy v kontaktu s žákemcizincem. Alespoň tyto základy je 

dobré zjistit ještě před hlubším pohovorem se žákemcizincem a s jeho rodiči, 

aby se pracovníci školy na pohovor mohli lépe připravit. 

Kulturní  prostředí  velmi  ovlivňuje  chování,  vnímání,  priority  každého 

člověka,  takže  je  užitečné  si  najít  informace  o  možných  zvláštnostech  a 

specifikách kultury původu žákacizince, jejichž neznalost a dezinterpretace by 

mohly narušovat a komplikovat komunikaci a vztah mezi ním a lidmi ve škole. 

Informace o délce pobytu žákacizince v českém prostředí může nastínit 

26 Viz META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111202], s. 
38. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezaci
somjvceskychskolach>
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nakolik je na české prostředí zvyklý a jak ovládá češtinu. Podle výzkumu na 

Pedagogické fakultě na UJEP v Ústí nad Labem je dítě jiné národnosti schopné 

dobře komunikovat česky po dvou letech v českém prostředí.27 

To,  zda už  chodil do školy  je  informace, která  poukáže na  to, do  jaké 

míry  už  zažil  roli  školáka  a  do  jaké  míry  se  setkal  s  organizací  školy  a 

vyučování. Dále je dobré si najít místní a nejbližší organizace a spolky, které se 

zabývají  touto  problematikou  (např.  o.s.  META,  InBáze  Berkat)  nebo  jsou 

tematicky navázány na  zemi původu žákacizince nebo například na menšinu 

žijící  v  České  republice  (např.  Klub  Hanoi,  Českovietnamská  společnost, 

Českočínská společnost, Českoruská společnost).28 

Toto  vše  je  dobré  vědět,  protože  tyto  informace  mohou  napomoci  i 

dalším  lidem,  kteří  s  žákemcizincem  přijdou  do  kontaktu,  tedy  zejména 

spolužáci a další pracovníci školy. 

2.2.2 Informace o žákucizinci pro spolužáky a pracovníky školy

Třídní učitel  je zodpovědný  za uvedení žákacizince mezi spolužáky a 

je  zodpovědný  za  to,  co  o  něm  sdělí  a  jak  utvoří  příznivé  prostředí  pro  jeho 

začlenění.  Zejména učitelé na prvních stupních základních škol mají zásadní 

vliv na klima ve třídě.29 Žák by se měl vhodnou formou dozvědět  o zemi,  ze 

které pochází, případně o kultuře o jazyku a o tom, že bude chvíli trvat než si 

zvykne,  než  se  plně  zapojí  do  vyučování  a  také,  že  bude  hlavně  ze  začátku 

27 Viz. ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra. Začleňování žákůcizinců do výuky v ZŠ. Metodický 
portál RVP [online]. 20091119, [cit. 20111120]. Dostupný z WWW: 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/7191/ZACLENOVANIZAKU%E2%80%93CIZINCU
DOVYUKYVZS.html/>

28 Srov. PUNČOCHÁŘ, Martin; BERNÁTKOVÁ, Taťjana. Začlenění a vzdělávání dětí 
cizinců. [online]. Ústí nad Labem :  2010, s. 3 [cit. 20111120]. Dostupné z WWW: 
<www.deticizincu.cz/userfiles/files/Lektori_Prirucka_OK.pdf>

29 Viz Mareš, Křivohlavý, s. 144
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potřebovat  větší  pomoc  v  oblasti  porozumění  nebo  podpory.  Zároveň  se  z 

důvodu  inkluzivního  pojetí  nedoporučuje  přehnaně  zdůrazňovat  odlišnosti 

žákacizince.30  Je  lepší  vyhnout  se  generalizování  nebo  přisuzování  mu  role 

reprezentanta  svého  národa  nebo  kultury.  Jednoznačně  se  doporučuje  brát 

ohled  na  jeho  individualitu  a  jedinečnost.  Je  dobré  klást  ostatním  žákům 

například otázku, jak by si připadali oni, kdyby se s rodiči odstěhovali do jiné 

země,  opustili  kamarády  a  všechno,  co  znali  apod.  Zkusit  společně  s  nimi 

probrat,  jaké  asi  žákacizince  mohou  čekat  těžkosti  a  co  je  třeba  vylepšit  ve 

třídě nebo v budově školy a nastínit důležité body v podpoře při začleňování, 

strategii, způsoby komunikace. 

Pracovníci  školy  by  měli  vědět  všechny  zásadní  informace  o  žákovi

cizinci,  informace  o  přístupu,  jaký  škola  bude  volit  a  o  strategii  jeho 

začleňování.  Pokud  má  být  začlenění  žákacizince  kvalitní,  mělo  by  tomu 

odpovídat  i  klima  mezi  pracovníky  školy.  Na  kvalitu  klimatu  má  určitě  vliv 

například to, zda má škola společný pedagogický koncept, zda existuje shoda a 

kooperace mezi pracovníky, zda má škola kvalitní vedení a řízení, zda jsou žáci 

disciplinovaní, zda je školní život pestrý, zda je kolektiv stabilní a zda má škola 

od žáků vyšší očekávání.31

2.2.3 Informace pro žákacizince a jeho rodiče, zákonné zástupce při 
prvním kontaktu nebo pohovoru s nimi

Všechny cizince bez rozdílu pobytového statusu má škola informovat o 

tom, že každé dítě bez rozdílu má na vzdělání právo. Stejně tak má přístup ke 

30 Srov META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091214 [cit. 20111120]. Příprava na 
příchod. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/pripravanaprichod>

31 Viz HECKMANN, Friedrich. Education and the Integration of Migrants. [online]. 
Bamberg: Institute at the University of Bamberg, 2008 [cit. 20111120], s. 17. Dostupné z 
WWW: <www.efms.unibamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf>
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školnímu stravování  a k zájmovým kroužkům, které  škola pořádá.  Povinnou 

školní  docházku  plní  každé  dítě  starší  6  let,  jehož  pobyt  v  České  republice 

přesáhne  90  dnů.  Škola  nemá   právo  vyžadovat   žádné   doklady  o   legálnosti 

pobytu cizince.32 K těmto informacím by škola měla poskytnout také základní 

informace  o  českém  vzdělávacím  systému  a  o  náležitostech  plnění  povinné 

školní  docházky  podle  školského  zákona  a  vyhlášky  č.  48/2005  Sb.,  o 

základním  vzdělávání  a  některých  náležitostech  plnění  povinné  školní 

docházky. 

Důležité jsou i informace o samotné škole, kam patří hlavně:

výukové a volnočasové aktivity

harmonogram školního roku

organizace školního dne

možnosti komunikace a kontakty na důležité pracovníky a další osoby

stručně a přehledně shrnutá práva a povinnosti dětí a rodičů vůči škole

plán školy

slovníček důležitých základních pojmů

Specifické  informace  náleží  cizincům  podle  jejich  statusu.  S  ohledem 

na různý status žákůcizinců má škola informovat:

Občany      EU    do jednoho týdne od nastoupení povinné školní docházky o 

možnostech  tříd  pro  jazykovou  přípravu,  které  mají  zajistit  bezplatnou  výuku 

češtiny  v  rozsahu  70  vyučovacích  hodin.  Do  této  třídy  může  žákcizinec 

nastoupit kdykoli během školního roku, ale  je  třeba podat žádost o zařazení a 

32 Viz META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111122], s.22. 
Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezacis
omjvceskychskolach>
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na  základě  této  žádosti  bude  žákcizinec  do  třídy  pro  jazykovou  přípravu 

zařazen do 30 dnů. Za tvorbu těchto tříd je zodpovědný kraj a krajský úřad má 

o zřízených třídách pro jazykovou přípravu informovat školy.33 Využít tuto třídu 

může i občan Slovenské republiky, ale měl by být informován o tom, že má 

právo používat slovenský   jazyk ve všech předmětech mimo předmětu  český 

jazyk a literatura.34

Žadatele      o     azyl     nebo  azylanty,  které  školský  zákon  řadí  mezi  žáky 

sociálně  znevýhodněné  se SVP, o možnostech úpravy obsahu,  formy a metod 

vzdělávání  tak,  aby  odpovídaly  jejich  vzdělávacím  potřebám,  o  možnosti 

využití  poradenské  pomoci školy a školského poradenského zařízení  a  také  o 

možnosti asistence, kterou může škola poskytnout pomocí asistenta pedagoga.35 

Dále   také  o  možnosti  bezplatné   jazykové  přípravy ve vyrovnávacích  třídách 

před   nastoupením   do   běžného   vzdělávacího   procesu.  Další  možností  je 

sestavení individuálního vzdělávacího plánu.36

Občany      třetích      zemí,     které nově zákon také řadí mezi žáky se SVP, o 

tom, že podobně   jako žadatelé  o azyl a azylanti  mají  nárok na vyrovnávací 

opatření  zmíněná  v novelizované  vyhlášce o vzdělávání  žáků  se SVP. Co se 

týče  možnosti  bezplatné  výuky češtiny,  která   je  zajišťována občanům EU a 

žadatelům o azyl a azylantům, není zákonem zatím stanovena. Škola ale může 

informovat o možnostech spolupráce ohledně  výuky nebo doučování  češtiny 

jako cizího jazyka před i  po nastoupení  žákacizince na školu.  Jsou tu také 

33 Viz školský zákon, § 20, odst. 5 a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 10, § 11

34 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091212 [cit. 20111122]. Klasifikace 
cizinců. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/noveprichozi/klasifikace
cizincu

35 Viz školský zákon, § 16, odstavce 6, 9
36 Viz školský zákon, § 18
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kurzy  češtiny  pro  cizince,  které  jsou  poskytovány  jazykovými  školami  nebo 

neziskovými  organizacemi.  Do  hledání  vhodného  řešení  se  mohou  zapojit  i 

pracovníci a žáci školy, rodiče a místní komunita.

Zákon sice stanovuje orientační dobu pro splnění povinnosti informovat 

zákonné  zástupce  žákacizince,  ale  podle  mého  názoru  je  lepší  je  informovat 

ještě  před  zahájením  školní  docházky.  Všechny  informace  je  ideální  mít 

přehledně zpracované písemně a pokud možno v jazyce, kterému budou cizinci 

rozumět. Zpracování těchto informací se může zdát být nadlidským úkolem, na 

který pracovníci školy budou těžko hledat čas a prostředky. Přitom by se mohlo 

stát například jedním ze školních projektů, do kterého se zapojí i další žáci, což 

doporučuje o.s. META.37 Společně se tak žáci mohou zamyslet, co by třeba oni 

potřebovali  o  škole  vědět,  kdyby  měli  třeba  za  týden  nastoupit  například  na 

školu v Číně nebo v Rusku.

Pokud bude žákcizinec a jeho rodiče znát alespoň základní informace, 

budou  při  dalších  příležitostech  důvěřivější,  jistější,  otevřenější  a  budou 

snadněji spolupracovat.

2.2.5 Patron

Důležitým  bodem  ve  strategii  začleňování  žákacizince  může  být 

vyhledání vhodného spolužáka nebo pracovníka školy, který by byl zodpovědný 

za  žákacizince,  pomohl  mu  s  orientací  ve  škole  a  případně  si  zapisoval  a 

zaznamenával  jeho  potíže,  otázky  nebo  v  čem  se  zlepšil.  Tento  pojem  lze 

nahradit pojmem tutor, ale vzhledem k tomu, že tutoři jsou spojeni se středním 

nebo   vysokým   školstvím,   pro   primární   stupeň   základní   školy   jsem   zvolila 

37 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091212 [cit. 20111122]. Než cizinec 
přijde. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/nezcizinecprijde>
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pojem patron. Patronů může být  i více, ale vybráni by měli být s rozvahou, 

protože  ne  každý   je  pro   tuto nelehkou činnost  vhodný.  Patronství  je  velice 

doporučovaná  metoda.  Na  mezinárodních  školách  je  běžná  a  působí  velice 

pozitivně. 

2.2.6 Koordinátor pro začleňování žákůcizinců

Stejně   tak   se   velmi   dobrým   opěrným   bodem   může   stát   osoba 

zodpovědná   za   koordinaci   začleňování   žákůcizinců.   Funkce   takového 

koordinátora se doporučuje zejména ve školách, kde se vyskytuje větší počet 

cizinců. Kromě o.s. META je doporučován také Centrem podpory inkluzivního 

vzdělávání, které  ho popisuje jako toho, kdo „funguje jako prostředník mezi 

všemi   zúčastněnými   stranami,   koordinuje   všechny   kroky   směřující   k 

bezproblémovému zařazení žákacizince do vzdělávacího procesu a podporuje 

odstraňování bariér jazykových i výukových.“38 Na mezinárodních školách měl 

vždy   jeden   nebo   více   pracovníků   zodpovědnost   za   začleňování   žáků,   kteří 

neovládali dostatečně vyučovací jazyk. Neměli sice na starost koordinaci jako 

takovou, ale starali se o tyto žáky ještě před přijetím na školu, doprovázeli je 

během prvních dnů a poté   je doučovali vyučovací   jazyk tak, aby se žáci co 

nejdříve začlenili do výuky. V zahraničí je tato metoda běžná a pomůže předejít 

tomu,   aby   se   žákcizinec   na   škole   necítil   nepřijímaný,   vyloučený, 

dezorientovaný a nejistý. 

V českém prostředí by úlohu koordinátora pro začleňování žákůcizinců 

mohl naplňovat školní metodik prevence, který „vykonává činnosti metodické, 

koordinační,  informační  a  poradenské.  O  těchto  činnostech  vede  písemnou 

38 Schéma přípravy na příchod nového žákacizince do školy. In Příchod žákacizince – 
schéma, s.1 [online].  20110329 [cit. 20111124]. Dostupné z WWW: 
<http://issuu.com/cpiv/docs/07_prichod_zakacizince_schema>
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dokumentaci. Koordinuje přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních  prvků  do  vzdělávacího  procesu  a  na  integraci  žákůcizinců; 

prioritou  v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, 

které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.“39 Pro takového 

koordinátora navíc škola nemusí shánět závratné finanční prostředky, ale podle 

o.s. META lze postupovat podle vyhlášky č. 412/2006Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických  pracovníků,  akreditační  komisi  a  kariérním  systému 

pedagogických  pracovníků,  kde  koordinátor  může  mít  stejný  úvazek  jako 

výchovný poradce.40 

2.2.7 Asistent pedagoga

Asistent  pedagoga  také  spadá  do  možných  podpůrných  opatření  při 

začleňování  žákůcizinců  do  výuky.  „Hlavními  činnostmi  asistenta  pedagoga 

jsou  pomoc  žákům  při  přizpůsobení  se  školnímu  prostředí,  pomoc 

pedagogickým pracovníkům školy při výchovné  a vzdělávací činnosti, pomoc 

při  komunikaci  se  žáky,  při  spolupráci  se  zákonnými  zástupci  žáků  a 

komunitou,  ze  které  žák  pochází  a  pomoc  žákům  při  výuce  a  přípravě  na 

výuku.“41  Na  asistenta  pedagoga  mají  podle  školského  zákona  právo  ti  žáci, 

kteří mají  speciální  vzdělávací  potřeby,  což  ze  skupiny žákůcizinců  zahrnuje 

žadatele o azyl a azylanty. Je ovšem evidentní, že i další skupiny žákůcizinců, 

kteří  neovládají  dostatečně  vyučovací  jazyk  potřebují  specifický  přístup  a 

metody práce. Podle o.s. META lze zřídit pozici asistenta pedagoga v určitých 

39 Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (Č.j. 27 317/200424). In MŠMT 
ČR. Věstník MŠMT ČR, s. 5 . [online]. Praha : MŠMT ČR, 2005 [cit. 20111124]. 
Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/dokumenty/200571>

40 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091216 [cit. 20111124]. Financování 
kordinátora. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/financovanikoordinatora

41 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se SVP, §7, odstavec 1
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případech  i  pro  žáky,  kteří  legislativně  do  skupiny  žadatelů  o  azyl  nebo 

azylantů  nespadají.  První  vhodnou  situací  na  vytvoření  místa  asistenta 

pedagoga  je  situace,  kdy  je  žákůcizinců  na  škole  více.  Dále  je  to  možné  v 

případě  těch  žákůcizinců,  jejichž  mateřský  jazyk  je  natolik  odlišný  od 

českého, že je nezbytné, aby se vzájemnou komunikací pomohl asistent, který 

ovládá  jak  jazyk  český  tak  mateřský  jazyk  žákacizince.42  Podle  průzkumu  z 

března 2010 provedených Ústavem pro informace ve vzdělávání uvedlo až 78% 

dotazovaných škol, do kterých dochází alespoň jeden žákcizinec, že by uvítalo 

asistenty pedagogů. Zvláště  pro žákycizince z Vietnamu, Ruska a Ukrajiny.43 

Dále například podle výzkumu České  školní   inspekce z roku 2004 by školy 

poblíž  Pobytových středisek pro žadatele o azyl, kde se vzdělává  více žáků

cizinců najednou, s velkými obtížemi zvládaly řešit všechny problémy spojené 

s   jejich začleňováním do výuky bez dalších pracovníků,  asistentů  pedagogů 

apod.44

Na obou mezinárodních školách se lze v určitých podobách s asistenty 

pedagoga  také  setkat.  Jejich  hlavní  náplní  práce  je  doučování  vyučovacího 

jazyka s cílem zařadit žáky co nejdříve do běžné výuky. Asistenství vykonávají 

v  počátečních  dnech  zařazení  žáka  do  výuky,  pomáhají  mu  a  sledují,  jak  si 

dokáže v hodinách poradit. Spolupracují také s jeho učiteli. 

42 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091216 [cit. 20111126]. Asistent 
pedagoga. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/asistentpedagoga

43 Viz HESOVÁ, Alena. Asistenti pedagoga pro žáky-cizince. Metodický portál RVP [online]. 
2010-05-25, [cit. 2011-11-26]. Dostupný z WWW: 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/8795/ASISTENTI-PEDAGOGA-PRO-ZAKY-
CIZINCE.html/>

44 Viz ČŠI. Zpráva o výsledcích tematicky zaměřené inspekce. Vzdělávání žáků-žadatelů o 
azyl v základních školách [online]. 2004-08, [cit. 2011-12-01], s. 10 . Dostupný z WWW: 
<http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/vyzkum/auto-vyzkumne-a-
odborne-prace/vzdelavani-cizincu-zadatelu-o-azyl-v-zakladnich-skolach-ceska-skolni-
inspekce-srpen-2004.html
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Asistenti  pedagoga  pro  žákycizince  se  už  ale  objevují  i  v  českých 

školách.  Například  na  ZŠ  Mezi  Školami  na  Praze  5  pracuje  už  několik  let 

asistentka pedagoga, která je financovaná MŠMT ČR a zaměřuje se hlavně na 

doučování češtiny pro žákycizince ze třetích zemí. Doučuje je ve třídě k tomu 

určené. Jejím cílem je stejně tak jako na mezinárodních školách co nejrychlejší 

snížení jazykové bariéry a začlenění žáků do běžné výuky.45 Dalším příkladem 

může být asistentka pedagoga na jedné pražské ZŠ, kde ve třídě bylo už více 

žáků s poruchami učení a do které ještě nastoupil desetiletý žákcizinec z Číny. 

S výukou žákacizince ještě neměla žádnou zkušenost. V takové situaci si už 

nebylo možné  si udělat  více času na nově  příchozího žákacizince a uvítala 

možnost spolupracovat s asistentkou pedagoga, se kterou vytvořily individuální 

vzdělávací plán a plán práce.46

O  případném  ustanovení  a  přijetí  takových  pracovníků,  je  nejlepší 

rozhodnout  ještě  před  tím,  než  žácicizinci  nastoupí  na  školu  a  informovat  o 

tom  předem  zainteresované  osoby  a  učinit  je  součástí  strategických  bodů  v 

začleňování žákůcizinců do školy. 

2.2.8 Pohovor s žákemcizincem a jeho rodiči

Pohovor  by  neměl  být  směřován  k  posuzování  legality  či  ilegality 

pobytu  v  České  republice.  Škola  není  oprávněna  toto  zjišťovat.  Právo  na 

vzdělání mají všechny děti bez rozdílu. Tento pohovor by se měl týkat zejména 

předávání  důležitých  informací  o  obou  stranách,  představ  nebo  očekávání. 

45 Viz META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111126], s. 
52. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezaci
somjvceskychskolach>

46 Viz HLAVNIČKOVÁ, Petra. Začleňování žáků s jazykovou bariérou do výuky s využitím 
asistenta pedagoga. Metodický portál RVP [online]. 20111123, [cit. 20111126]. Dostupný 
z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14327/zaclenovanizakusjazykovoubarierou
dovyukysvyuzitimasistentapedagoga.html/>
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Vzhledem  k  tomu,  že  obě  strany  mají  nedostatek  informací,  jazykovou  a 

kulturní bariéru, vyžaduje  tento  interkulturní pohovor  jiný přístup,  toleranci a 

trpělivost. Pohovoru by se měli účastnit i další pracovníci školy, kteří jsou nebo 

případně  budou  určeni  k  pomoci  se  začleněním  žákacizince  do  výuky,  což 

zahrnuje v první řadě třídního učitele, dále výchovné poradce, koordinátory pro 

integraci,  patrony,  tutory  nebo  asistenty  pedagoga.  Pro  lepší  porozumění 

důležitým  informacím  by  byla  vhodná účast  tlumočníka. Pokud se tlumočník 

nebude účastnit, je nutné, aby si obě strany vzájemně ověřovaly, zda správně 

porozuměly a dobře si sdělení interpretovaly.

Od rodičů by se škola při této příležitosti měla dozvědět o zdravotním a 

psychickém  stavu  dítěte,  o  jeho  specifických  návycích  (např.  v  oblasti 

stravování, hygieny, oblékání, náboženství), o jeho zdravotním pojištění, blíže o 

délce  a  způsobu  vzdělávání  dítěte  v  zemi   původu,  o  jeho  dovednostech,  o 

případných možnostech doučování českého jazyka či dalších předmětů. Velmi 

přínosné by bylo také zjistit, jaký má rodina vztah ke vzdělání, zda ho považuje 

za hodnotu, jaká mají rodiče očekávání a představy o budoucnosti svého dítěte, 

případně o pobytu v České republice. Dále by se od rodičů škola měla dozvědět 

například i to, jak má být dítě oslovováno nebo jak si přeje být oslovováno.47 A 

v  neposlední  řadě  by  se  měly  obě  strany  dohodnout  na  způsobu  vzájemné 

komunikace během docházky dítětecizince do školy.

Pedagogičtí pracovníci školy mohou využít pohovor ke zjištění znalostí 

žákacizince,  aby  věděli,  na  co  se  zaměřit  při  práci  s  ním,  jaké  budou  jeho 

potřeby.  Dalším  důvodem  je  zařazení  žákacizince  do  ročníku.  Ke  zjišťování 

znalostí  používá  například  Britská  škola  v  Praze  dotazník  uzpůsobený  věku 

47 Viz PUNČOCHÁŘ, Martin; BERNÁTKOVÁ, Taťjana. Začlenění a vzdělávání dětí cizinců. 
[online]. Ústí nad Labem :  2010, s. 3 [cit. 20111120]. Dostupné z WWW: 
<www.deticizincu.cz/userfiles/files/Lektori_Prirucka_OK.pdf>
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dítěte.  Může  se  stát,  že  žákcizinec  bude  ještě  v  době  pohovoru  psychicky 

nevyrovnaný se změnou související s odchodem ze země původu nebo ho může 

rozrušovat přítomnost rodičů. I tyto faktory mohou mít vliv na kvalitu výkonu 

žákacizince  a  pedagogičtí  pracovníci  by  na  to  měli  brát  ohled.48 Měli  by při 

zjišťování potřeb mít na vědomí, že hlavním cílem je vyrovnání znevýhodnění 

žákacizince  a  jeho  nejrychlejší  začlenění  do  běžné  výuky.  Pokud  znalost 

vyučovacího  jazyka  je u žákacizince nedostatečná, měla by škola postupovat 

podle nové přílohy vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP. To znamená informovat 

rodiče o možnosti vyšetření jeho vzdělávacích potřeb, o postupu, jaký škola při 

vyrovnávání  znevýhodnění  zvolí,  o  důsledcích  takového  postupu  a  dalších 

záležitostech tak, aby rodiče mohli poskytnout svůj informovaný souhlas. 

Vzhledem k  tomu, že  takový pohovor nebude úplně  jednoduchý,  bude 

lepší se na něj předem připravit a proto s těmi rodiči, kteří by chtěli ze dne na 

den zapsat své dítěcizince do školy, bude vhodnější odložit pohovor o několik 

dní.

2.3 Opatření během přijetí a nástupu do školy
Tato  opatření  se  týkají  přijetí  a  zařazení  žákacizince  do  ročníku, 

prvního dne nástupu do školy a prvních týdnů docházky. Jednoznačně jsou také 

ovlivňovány množstvím a kvalitou opatřeních předcházejících jeho nástupu.

2.3.1 Přijetí do školy a zařazení do ročníku

Správné  zařazení  žákacizince  do  ročníku  není  jednoduché  a  na 

rozhodování  o  zařazení  se  podílí  mnoho  proměnných  kritérií  a  sama 

individualita žákacizince. Zařazení do ročníku je aktem, který rozhoduje jak o 

48 Srov META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091214 [cit. 20111129]. Zjištění znalostí 
na přijímacím pohovoru. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace
integracecizincu/zjisteniznalostinaprijimacimpohovoru
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snadnosti  a  rychlosti  začlenění  žákacizince  do  školy  tak  také  o  jeho  dalším 

postupu a vývoji v českém vzdělávacím systému. Žádná česká zákonná norma 

zatím nestanovuje postup při zařazování žákůcizinců do ročníku.49 Nejnutnější 

je  dávat  pozor  na  to,  aby  žákcizinec  absolvoval  povinnou  školní  docházku 

nejpozději v tom školním roce, kdy dosáhne věku 17 let.50 

Některá kritéria pro zařazování žákůcizinců do ročníku:

 věk

 znalost češtiny

 znalosti v dalších předmětech

 třídní učitel, jeho osobnost, zkušenosti a schopnosti

 délka, absolvované ročníky a typ předchozího vzdělání žákacizince

 celkový počet žáků ve třídě

 počet žáků se znevýhodněním ve třídě

 klima třídy

 možnosti, kvalita, typ a množství podpůrných opatření

Nejběžnějším  postupem  je  zařazení  do  ročníku,  kde  jsou  ostatní  děti 

mladší  maximálně  o  jeden  rok  než  žákcizinec,  což  zohledňuje  jeho  potřebu 

kontaktu s vrstevníky a zároveň jeho znevýhodnění.  Znalost  českého  jazyka, 

ostatních  předmětů  a  míra  znevýhodnění  jsou  pro  začátek  velmi  určující,  ale 

zároveň  jsou  jen  dočasné.  Čím  menší  počet  žáků  ve  třídě  a  žáků  se 

znevýhodněním ve třídě, tím víc času bude učitel na žákacizince mít.

49 Viz META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111126], s. 
27. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezaci
somjvceskychskolach>

50 Viz školský zákon, § 36, odstavec 1
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2.3.2 První den ve škole

Den  nástupu  do  školy  je  jedním  z  klíčových  dní  školní  docházky  a 

neměl  by  být  v  žádném  případě  podceňován.  Zejména   pokud   žákcizinec 

nastupuje do vzdělávacího systému poprvé, už od prvního dne se „zakládá jeho 

vztah   ke   škole,   k   učení,   utváří   si   vlastní   sebeobraz   a   pojetí   své   školní 

úspěšnosti“.51 Hraje tu roli první dojem, který škola i žákcizinec utvoří.  

Při  této  příležitosti  si  pro  lepší  pochopení  situace  žákacizince  lze 

představit, jak by se cítilo malé české dítě, které by se ocitlo v den nástupu ve 

škole  například  v  Číně,  Rusku,  Vietnamu  nebo  Mongolsku.  Na  obou 

mezinárodních školách pedagogičtí pracovníci zastávali jednoznačně názor, že 

je  třeba  se dítěti  se  znevýhodněním věnovat už  od prvního dne a dát mu  tím 

najevo, že je přijímané, že škola chce, aby se začlenilo a cítilo se tam dobře. Co 

víc si škola může přát než žáky, kteří chodí rádi do školy a těší se do ní. 

Mezi  metody  sloužící  k  usnadnění  prvního  dne  žákovi  se 

znevýhodněním používané z mezinárodních školách patří jeden nebo více lidí, 

kteří  jsou  pověřeni  jeho  doprovázením.  Věnují  se  mu  celý  den,  jednoduše  a 

stručně se mu snaží přiblížit důležité věci z běžného života ve škole tak, aby se 

mohl co nejdříve sám orientovat. V českém školství lze takto pověřit spolužáky, 

starší  žáky,  výchovného  poradce,  koordinátora,  metodika  prevence  nebo 

asistenta pedagoga (viz kapitola 2.2.5).

Během  prvního  dne  se  také  osvědčuje  vybavit  žákacizince 

jednoduchým  a  přehledným  plánkem  školy  s  ilustracemi,  jmény  a  fotkami 

pracovníků, na které se může obrátit, s ilustrovaným rozvrhem dne, s názvy a 

obrázky  místností  a  co  se  v  nich  dělá  (například  šatna,  převlékání  a 

přezouvání), s obrázky znázorňující základní potřeby nebo také  se základními 

51 Vališová, Kasíková , s. 249
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slovíčky. Na Britské škole v Praze mají tyto plánky už předpřipravené a velmi 

se  osvědčují.  Ze  začátku  tento  plánek  může  velice  pomoci  s  komunikací 

pomocí  obrázků,  na  které  může  ukazovat.  Tento  základní  plánek  je  možno 

vytvořit za pomoci  lidí pocházejících se stejné země  původu jako žákcizinec, 

kteří  už  v  České  republice  žijí,  obrátit  se  na  neziskové  organizace  a  na 

cizinecké spolky.52 

Další velkou pomůckou pro žákacizince i pro školu může být vytvoření 

identifikační  kartičky.   Identifikační  kartička  žákacizince  má   přispět  k   jeho 

většímu pocitu jistoty a přijetí  do kolektivu.53  Tato metoda bude nejlepší  ve 

velkých školách s mnoha žáky, případně s mnoha žákycizinci.

Posledním důležitým momentem prvního dne ve škole je rozhodnutí, 

kam žákacizince posadit. Vedoucí myšlenkou při výběru vhodného místa by 

stále   měla   být   snaha   žákacizince   zapojit   do   výuky   a   do   dění   ve   škole   a 

nesegregovat ho. Žák by měl být blíž učiteli, blízko k případným patronům z 

řad žáků nebo ke spolehlivým žákům.54

2.4 Opatření po přijetí
Pokud  se  žákacizince  podařilo  dobře  předem  podpořit  opatřeními  již 

zmíněnými v kapitole, bude v období plnění školní docházky jeho začleňování 

velmi  usnadněno  a  pedagogičtí  pracovníci  budou  v  ideálním  případě  už  jen 

mapovat,  sledovat  a  zaznamenávat  jeho  pokroky.  Ovšem  vzhledem  k 

52 Srov PUNČOCHÁŘ, Martin; BERNÁTKOVÁ, Taťjana. Začlenění a vzdělávání dětí 
cizinců. [online]. Ústí nad Labem :  2010, s. 4 [cit. 20111129]. Dostupné z WWW: 
<www.deticizincu.cz/userfiles/files/Lektori_Prirucka_OK.pdf>

53 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091214 [cit. 20111129]. První den ve 
škole. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/prvnidenveskole

54 Srov Schéma přípravy na příchod nového žákacizince do školy. In Příchod žákacizince – 
schéma, s. 5 [online].  20110329 [cit. 20111124]. Dostupné z WWW: 
<http://issuu.com/cpiv/docs/07_prichod_zakacizince_schema>
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jedinečnosti  každého  je  jasné,  že  nelze  jednoznačně  říci,  jak  se  bude  proces 

začleňování  konkrétního  žákacizince  ve  škole  vyvíjet.  U  žákůcizinců  se 

mohou  například  vyskytnout  potíže  s  vlastním  vyrovnáváním  se  s  novými 

situacemi  a  proto  mohou  pedagogičtí  pracovníci  očekávat  různé  výkyvy, 

frustraci, nezájem, strach. 

Co  se  týče  třídního  učitele,  bude  důležité  nakolik  se  mu  podaří 

podporovat  a  udržovat  kooperační  a  inkluzivní  klima  ve  třídě,  jak  dovede 

pracovat  s  diverzitou  v  třídním  kolektivu,  s  předsudky,  s  nedorozuměním  a 

špatnou interpretací v komunikaci. Děti jsou schopné vnímat předsudky už od 

tří  let  věku.55  Dále  by  pracovníci  školy  měli  umět  pracovat  se  svými 

očekáváními vzhledem k žákucizinci

Pracovníci školy by se měli určitě dál snažit sbírat o žákucizinci další 

informace,  které  by  podpořily  to,  aby  na  žákacizince  bylo  pohlíženo  v  jeho 

kontextu, na jedince s vlastním životním příběhem. Zvlášť například na ty, kteří 

ve své zemi před migrací prožili traumata.

Nyní se budu věnovat opatřením, která se hodí zařadit kvůli své povaze 

do období po přijetí žákacizince na školu. 

2.4.1 Individuální vzdělávací plán

Náležitosti  kolem  individuálního  vzdělávacího  plánu  (dále  jen  „IVP“) 

obsahuje  školský  zákon  a  vyhláška  o  vzdělávání  žáků  se  SVP.  Ředitel  školy 

může  s  písemným  doporučením  školského  poradenského  zařízení  povolit 

nezletilému žákovi se SVP na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle 

IVP.56 IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

speciálně  pedagogického  vyšetření,  popřípadě  psychologického  vyšetření 

55 Viz Průcha, 2004 , s. 69
56 Viz školský zákon, § 18
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školským  poradenským  zařízením  nebo  z  doporučení  dalších  odborníků  a 

vyjádření  zákonného  zástupce.  Je  závazným  dokumentem  pro  zajištění  SVP 

žáka.57 Vyhláška o vzdělávání žáků  se SVP  také  zmiňuje  dobu pro vytvoření 

IVP.  Podle  ní  má  být  vytvořen  už  před  nástupem  žáka  se  SVP  do  školy. 

Vzhledem k tomu, že zpočátku jde hlavně o zmírnění nebo odstranění jazykové 

bariéry žákacizince, mohl by se takto předem sestavený IVP zaměřit hlavně na 

posílení  výuky  češtiny.  Pokud  ale  má  být  IVP  vytvořen  co  nejvíce  na  míru 

potřebám konkrétního žákacizince, měl by vycházet  z dlouhodobější  znalosti 

žákacizince  pedagogickými  pracovníky.58  Dále  by  bylo  dobré,  aby  se  podle 

IVP dalo s žákemcizincem pracovat systematicky i v dalších předmětech. Žák

cizinec by měl mít  nejdéle měsíc po  svém nástupu do  školy nebo po  zjištění 

SVP  vytvořený  IVP.  Výhodou  je  to,  že  IVP  může  být  během  školního  roku 

doplňován a upravován podle potřeby.59 

2.4.1.1 Sestavení a obsah individuálního vzdělávacího plánu

Jak  už  slovo  „individuální“  v  názvu  napovídá,  na  jeho  sestavení 

neexistuje  jednoznačný návod nebo přesně daná struktura.60 Na sestavování se 

podílí  skupina  lidí.  Zákonní  zástupci  žákacizince,  ředitel  školy,  pedagogičtí 

pracovníci, případně ještě tlumočník a další odborníci.

57 Viz vyhláška o vzdělávání žáků se SVP, § 6, odstavec 2
58 Viz Kaprálek, Bělecký, s. 26
59 Viz vyhláška o vzdělávání žáků se SVP, § 6, odstavec 5
60 Srov META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111202], s. 

39. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezaci
somjvceskychskolach>
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Co má IVP obsahovat:61

 Údaje o obsahu,  rozsahu, průběhu a způsobu poskytování  individuální 

péče a jejich zdůvodnění

 Údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu 

pedagogických  postupů,  způsob  zadávání  a  plnění  úkolů,  způsob 

hodnocení

 Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby 

podílející  se  na  práci  se  žákem  a  její  rozsah,  další  úpravy  organizace 

vzdělávání 

 Seznam  učebních  pomůcek,  speciálních  učebnic  a  dalších  nezbytných 

materiálů

 Určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se 

kterým bude škola spolupracovat při zajištění SVP žáka

 Návrh případného snížení počtu žáků ve třídě

 Předpokládané navýšení finančních prostředků

 Závěry speciálně pedagogických nebo psychologických vyšetření

Sestavování IVP je cyklický proces tvořený čtyřmi fázemi:62

 Kde jsme?  audit

 Kam se chceme dostat?  konstrukce

 Jak se tam dostaneme?  implementace

 Dostali jsme se na určené místo?  evaluace 

61 Viz vyhláška o vzdělávání žáků se SVP, § 6, odstavec 4
62 Kaprálek, Bělecký, s. 25
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IVP by měl  být  vytvořen  tak,  aby byl  hlavním opěrným bodem pro 

výuku ve všech předmětech a zaměřený dlouhodobě na hlavní cíle. Ovšem pro 

lepší přehled a systematičnost práce s žákemcizincem je užitečné si sestavit 

plány na kratší  období a s dílčími cíli.  S tímto postupem jsem se setkala na 

obou mezinárodních školách při výuce a doučování vyučovacího jazyka. 

2.5 Shrnutí
Nejnovějšími směry ve vzdělávání  jsou inkluzivní vzdělávání založené 

na  kooperaci,  na  myšlence  přirozené  a  obohacující  jedinečnosti  každého 

jedince.  K  uskutečnění  principů  tohoto  pojetí  je  zapotřebí  dlouhý  proces 

obměny, který ale přinese spoustu pozitivních výsledků nejen pro žákycizince. 

Další tendencí, která se pojí s inkluzí je zajištění rovného přístupu ke vzdělání. 

Tyto směry a tendence jsou zatím metou, které se snaží dosáhnout mezinárodní 

organizace,  EU  i  Česká  republika.  MŠMT  ČR  vytváří  od  roku  2010  s 

odborníky NAPIV, který má principy inkluze zavádět do českého vzdělávacího 

systému.  Vzhledem  k  těmto  nově  se  prosazujícím  přístupům  je  nutné  najít 

strategii,  jak  pomoci  se  začleňováním  i  žákůmcizincům,  kteří  vyžadují 

opatření, která by vyrovnala jejich znevýhodnění a zohlednila jejich vzdělávací 

potřeby.  Inkluzivní  přístup  je  výhodný  a  pozitivní  i  při  diagnostikování 

vzdělávacích  potřeb  žákůcizinců.  Proces  začleňování  žákacizince  začíná  už 

před  tím  než  začne  plnit  povinnou  školní  docházku.  Škola  si  může  do  svého 

školního vzdělávacího programu navrhnout strategii začleňování žákůcizinců. 

Základním  opatřením  je  dostatek  informací  pro  školu,  žákacizince,  jeho 

zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy a pro jeho budoucí spolužáky. 

Mezi  další  opatření  patří  ustanovení  osob,  které  budou  spoluodpovědné  za 

dobré  začlenění  žákacizince  do  školy.  Sem  patří  patroni,  koordinátoři  pro 
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integraci cizinců nebo asistenti pedagoga. Dalším obdobím, ve kterém je třeba 

opatřeními  podpořit   dobré  začlenění  žákacizince  do  školy,  je  první  den  ve 

škole a první měsíc ve škole. První den by neměl být podceňován a škola by při 

této  příležitosti měla žákucizinci  jasně  dát  najevo, že  jí  jde  o  to,  aby  se  tam 

cítil dobře. Jeho potřebě zorientovat se v prvním dnu v novém prostředí může 

napomoci  například  speciální  obrázkový  plánek  a  osoby,  které  ho  budou 

doprovázet. Do prvního měsíce po jeho přijetí by měl mít sestavený IVP, který 

bude  upravován  a  doplňován  v  průběhu  školního  roku  podle  potřeby  a  podle 

kterého se bude řídit jeho výuka ve všech předmětech daného ročníku.
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3. kapitola
Oblasti vyžadující speciální metody a přístupy 

k žákůmcizincům

3.1 Čeština jako cizí jazyk
Žákůmcizincům  s  nedostatečnou  znalostí  vyučovacího  jazyka  nebude 

stačit  pro  jeho  osvojení  pouhý  pobyt  v  českém  prostředí  s  česky  mluvícími 

lidmi.  Osvojování  češtiny  by  mělo  být  systematickým  procesem,  při  němž 

budou používány metody výuky češtiny jako cizího jazyka (dále jen „ČCJ“).63 

Volba metod a přístupů při výuce ČCJ závisí na míře příbuznosti mateřského 

jazyka žákacizince s jazykem českým, na délce pobytu žákacizince v českém 

prostředí  a  dále  také  na  zjištěné  úrovni  jeho  znalostí  češtiny,  pokud  byla 

zjišťována během pohovoru s žákemcizincem a jeho rodiči před přijetím žáka

cizince na školu nebo později během plnění povinné školní docházky například 

pomocí  dotazníku.  Žáci  pocházející  ze  slovanských  jazykových  prostředí  se 

budou  setkávat  s  jinými  obtížemi  při  osvojování  češtiny  než  například  žáci 

pocházející  z  asijských  zemí.  Organizaci  výuky  ČCJ  by  měl  obsahovat  IVP, 

který zahrnuje odpovědi na otázky: co a jak se bude žákcizinec učit, kdy a kdo 

ho bude učit.64

Pokud žákcizinec nemluví  vůbec česky, bude pro něj čeština  zvukem 

bez  obsahu,  bez  smyslu,  bez  významu.  To  musí  mít  lidé  s  ním  pracující  na 

vědomí. To, že je v českém prostředí a má kolem sebe rodilé mluvčí, což ještě 

ve  spojení  s  jeho  věkem  a  zvýšenou  schopností  se  učit  nové  věci,  bude  jen 

63 Inspirováno zkratkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)
64 Viz META o.s. Žáci s OMJ v českých školách. [online]. Praha : 2011 [cit. 20111202], s. 

60. Dostupné z WWW: <http://www.inkluzivniskola.cz/content/vyslanovapublikacezaci
somjvceskychskolach>
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výhodou,  která  ho  brzy  dovede  k  úspěšné  minimalizaci  nebo  odstranění 

jazykové bariéry. Děti jsou v tomto věku ve fázi, kdy konstruují svou osobnost, 

sbírají kognitivní znalosti a jsou dostatečně schopné toho, aby se otevřely jiným 

způsobům   života   a   našly   jiný   pohled   na   realitou   a   dokázaly   ji   jinak 

interpretovat.65  Budou   zvědavé   a  motivované,   ale   jejich  pozornost   nevydrží 

dlouho,   protože   učení   se   cizímu   jazyku   v   cizím   jazyce   je   velmi   náročná. 

Vzhledem k  inkluzivnímu a kooperativnímu pojetí vzdělávání  je žádoucí, aby 

se žákcizinec účastnil výuky ve  své  třídě  se  svými spolužáky.66 Pokud učitel 

zařadí do předmětu český jazyk i prvky z ČCJ, bude to určitě obohacující i pro 

spolužáky žákacizince.

3.1.1 Stěžejní oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka

Pro   výběr   témat   k   této   oblasti   můžeme   vyjít   ze   základních   potřeb 

člověka,   jejichž   naplnění   také   podléhá   znalosti   jazyka   a   dále   se   můžeme 

inspirovat úrovněmi a jejich popisy pro češtiny SERRJ.  Pro potřeby úplných 

začátečníků lze stanovit v plánech cíle popsané v úrovni A1. Pro pokročilejší 

jsou pak úrovně A2 a B1. Žákcizinec si potřebuje osvojit základní jazykové 

kompetence, se kterými se postupně na primárním stupni základní školy bude 

seznamovat. Tyto kompetence jsou porozumění a produkce psaného jazyka a 

porozumění   a   produkce   mluveného   jazyka.   Je   doporučováno   dát   nejdříve 

přednost   jazyku mluvenému, protože  je  svým způsobem nejpřirozenější  a  o 

chvíli   později   ho   doplňovat   jazykem   psaným.   A   ještě   později   přistoupit   k 

65 Viz Poletti, Paccagnino, 1992, s. 6
66 Srov VASILJEV, Ivo. Poznámky k jazykové přípravě vietnamských dětí. In ČERNÍK, Jan, 

et al. S vietnamskými dětmi na českých školách, s. 147 [online]. Jinočany : H&H 
Vyšehradská, 2006 [cit. 20111204]. Dostupné z WWW: 
<www.klubhanoi.cz/pdf/S_vietnamskymi_detmi.pdf>
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vysvětlování   gramatických   jevů.67  Cílem   by   měla   být   co   nejrychlejší 

samostatnost žákacizince ve vyučovacím jazyce.

Jazyk pro běžnou každodenní komunikaci  je soubor takových znalostí 

jazyka,  které  žákucizinci  umožní   jednat,   reagovat   a   zvládat  běžné   situace. 

Potřebuje komunikovat se svými vrstevníky, sousedy, prodavači v obchodech 

apod.68 Potřebuje si koupit jídlo, napít se, najít toalety, vyjádřit libost a nelibost, 

souhlas   a   nesouhlas.   Dále   se   potřebuje   umět   představit,   seznamovat   se   s 

novými lidmi a naučit se pravidla seznamování, potřebuje vědět, jak například 

někoho pozvat a jak odpovědět na jeho pozvání. Potřebuje se orientovat, umět 

se zeptat na cestu,  využít  například hromadnou dopravu. V situaci nějakého 

nebezpečí potřebuje vědět, co dělat, kam volat, při zranění, onemocnění nebo 

jak   vypadá   komunikace   s   lékařem.69  Dále   potřebuje   rozumět   jednoduchým 

upozorňujícím   slovům,   které   mu   umožní   reagovat   při   náhlých   situacích 

(například „pozor“, „stůj“, „vystup“). 

Jazyk pro komunikaci ve škole je soubor takových znalostí jazyka, které 

žákucizinci  umožní   se orientovat  ve slovní  zásobě,  která  patří  ke školnímu 

prostředí,  sledovat výuku a orientovat se ve vzdělávacím systému. Potřebuje 

znát   názvy   předmětů   a   nejčastější   pojmy,   potřebuje   znát   pokyny   učitele, 

kterými se má řídit (například „piš“, „namaluj“, „najdi“), potřebuje znát systém 

hodnocení ve škole, slovíčka k organizaci roku ve škole.

Jazyk jako nástroj socializace je soubor takových znalostí jazyka, které 

mu umožní odpovídat na požadavky nového kulturního prostředí, orientovat se 

67 Viz Poletti, Paccagnino, 1992, s. 7
68 Viz Cervoni a kol., s. 6
69 Viz HÁDKOVÁ, Marie; LÍNEK, Josef; VLASÁKOVÁ, Kateřina. Čeština jako cizí jazyk, 

úroveň A1 [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 7 [cit. 20111204]. Dostupné 
z WWW: <www.msmt.cz/uploads/soubory/mezinarodni_vztahy/cestinaA1.pdf>
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ve své roli školáka. „Základním nástrojem sociálního přizpůsobení je jazyk.“70 

Potřebuje vědět jak se mluví s dospělým, s učitelem, ředitelem školy a jak se 

mluví s kamarády. Potřebuje znát pravidla, která má dodržovat ve škole nebo v 

českém prostředí, jaké jsou jeho práva a povinnosti. To vše nejlépe v rovnováze 

k požadavkům jeho kulturního prostředí.71 Dobrou metodou pro tyto situace je 

dramatizace.  Cvičné   sehrání   role  v   situaci  blízké   realitě   napomůže  žákům

cizincům rychleji a názorněji pochopit její struktury.72 

3.1.2 Postřehy z praxe o osvědčených metodách k použití při výuce ČCJ

Výbornou metodou, která by se dala zábavně  zpracovat  s celou  třídou 

včetně žákacizince je označit věci ve třídě. Například nalepit na dveře čtvrtku 

s nápisem „dveře“, na tabuli čtvrtku s nápisem „tabule“ apod.

Dobrou pomůckou je ilustrovaný slovník. Ten by měl být neustále žáku

cizinci k dispozici ve třídě.

Důležité  je  také  žákůmcizincům  ukázat,  že  čeština  není  jen  těžká  a 

složitá věc na učení, ale také, že si mohou u ní odpočinout, pobavit se, díky ní 

realizovat  své  nápady,  hrát  si  s  ní  a  se  spolužáky  apod.  Pro  žákycizince  je 

velice náročné zvládat každý den nároky cizího prostředí a snažit se orientovat 

v  cizích  zvucích,  proto  by  výuka  ČCJ  měla  obsahovat  pozitivně  motivující 

prvky.  Dobré  je,  pokud  je  vyučováno  více  žákůcizinců  najednou  zařadit 

společné  hry.  Stačí  úplně  jednoduché  hry.  Jakmile  se  do  hry  budou  chtít 

zapojit, budou se snažit všemožně sdělit to, co je napadne, stížnosti na chování 

soupeře,  nespokojenost  s  pravidly  apod.,  což  je  donutí  reagovat,  nějak  se 

vyjádřit, čímž zjistí, jakou má jazyk moc a budou se ho učit s větším zájmem. 

70 Piaget, s. 57
71 Viz Cervoni a kol., str. 6
72 Viz Döring, Vermeesh, s. 9
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Žácicizinci hlavně potřebují posílit sebevědomí a pocítit úspěch. Je  třeba mít 

trpělivost a ne příliš velká očekávání. Jazyk se naučí dřív nebo později, ale jde 

velmi o  to, aby nebyli ubiti přílišnými nároky, nesplnitelnými cíli, které by  je 

demotivovaly. 

Při  výuce  ČCJ  jsou  velmi  dobře  využitelné  metody,  které  jsou 

používané i pro výuku jiných jazyků, kterých je poměrně více než na ČCJ. Jimi 

se lze velmi dobře inspirovat.

Neučit samostatná slova, ale vždy v nějakém kontextu nebo umístěná ve 

větě.

To, co se žácicizinci už v češtině naučí by měli společně s pedagogem 

zpracovat  ve  formě  plakátů,  které  si  budou  lepit  někde  na  viditelné  místo  ve 

třídě  nebo  na  nástěnku  vyhrazenou  pro  ČCJ,  aby  o  tom  měly  obě  strany 

přehled.  Žácicizinci  si  nově  nabyté  znalosti  budou  moci  často  připomínat, 

průběžně  memorovat  a  bude  jim  to  sloužit  jako  pomůcka  i  během  výuky 

dalších předmětů. 

Užitečné  je  také  si  naplánovat dílčí  cíle,  kterých by žákcizinec měl  v 

češtině  dosáhnout  například  za  půl  roku.  To  dále  přibližně  rozplánovat  na 

měsíce a první měsíc stanovit týdenní plány práce. Při plánování výuky ČCJ je 

dobré se inspirovat například také Společným evropským referenčním rámcem 

pro jazyky (dále jen „SERRJ“), kde jsou konkrétně popsány úrovně češtiny. 

Nepodceňovat spolupráci s rodiči, zapojit do výuky ČCJ dobrovolníky z 

řad   spolužáků   nebo   z   místní   komunity   je   další   dobrá   metoda,   která   bude 

podporou hlavně pro vyučujícího.

Pro výuku slovíček potřebných pro práci ve třídě (například „nůžky“, 

„maluj“,   „zakroužkuj“,   „lepidlo“)   může   vyučující   zařadit   do   hodin   ČCJ   i 

výrobu jednoduchých předmětů,  omalovánky, vystřihování  apod.,  na kterých 
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bude moci názorně slova z této oblasti demonstrovat.  

Pedagog by měl  využít  hudebního sluchu dítěte,  protože   ten umožní 

žákucizinci   lépe a  rychleji   si  osvojit  melodii  a   rytmus  jazyka,  bude dobře 

napodobovat  intonaci a výslovnost.  Do výuky ČCJ by měl   rozhodně  zapojit 

písničky i pro to, že do ní může zapojit i prvky neverbální komunikace jako 

gesta a mimiku. Obecně   je velmi dobré  zapojit do výuky jazyka co nejvíce 

smyslů, tedy použít tzv. multisenzorický přístup, který je zárukou toho, že se 

dítě neunaví jednostranným předáváním informací. Tento přístup lépe odpovídá 

jeho stylu učení.73  Je navíc velmi náročné  být dlouhou dobu vystaven pouze 

verbálnímu projevu. Komunikovat se dá i jiným způsobem a pokud žákcizinec 

uvidí   takto komunikovat   i  vyučujícího,  bude  to   jedině  ku prospěchu a  žák

cizinec si bude připadat méně znevýhodněně. 

Logopedická   cvičení   se   dají   použít   ke   zlepšení   výslovnosti   žáků

cizinců. 

3.1.3 Hodnocení a klasifikace z ČCJ a z Českého jazyka a literatury 

Způsob   hodnocení   by   měl   mít   žákcizinec   uvedeny   v   IVP.   Slovní 

hodnocení, které si škola může zvolit jako alternativní metodu, se doporučuje 

hlavně na začátku procesu začleňování žákacizince do vzdělávání.74 Ve výuce 

ČCJ je žákcizinec hodnocen podle dosažení naplánovaných cílů, které by měl 

definovat jako dolní hranici, kterou by žák měl dobře zvládnout a ne nastavit 

pouze horní  hranici.  Případně  může stanovit  obě  hranice. U žákacizince by 

hodnotící měl hodnotit pokroky žákacizince v čase podle individuální normy. 

Měl   by   jeho   výkon   porovnávat   s   jeho   předešlými   výkony   než   s   ostatními 
73 Viz Gjurová, s. 27
74 Viz META o.s. Inkluzivní škola.cz [online]. 20091212 [cit. 20111204]. Slovní 

hodnocení. Dostupné z WWW: http://www.inkluzivniskola.cz/organizaceintegrace
cizincu/slovnihodnoceni
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spolužáky.75 V mezinárodních školách a v metodách výuky dalších jazyků jsou 

používány i sebehodnotící dotazníky neboli metoda autoevaluace. Žákcizinec 

hodnotí   své   dosažené   schopnosti   sám například   tím,  že  zatrhne  u  vět   typu 

„Rozumím pokynům učitele.“  nebo  „Umím  říct  co  nedělám rád.“  možnosti 

„trochu“, „dobře“ nebo „výborně“.76

Žácicizinci potřebují více času k osvojení vyučovacího jazyka a proto 

je třeba se věnovat i náležitostem ohledně   toho jak a kdy klasifikovat žáka

cizince z Českého jazyka a literatury. Při hodnocení žákůcizinců se dosažená 

úroveň   znalosti   českého   jazyka   považuje   za   závažnou   souvislost,   která 

ovlivňuje výkon žáka po dobu tří po sobě jdoucích pololetí od jeho zahájení 

docházky do školy.77 To lze interpretovat tak, že po dobu tří pololetí nemusí být 

žákcizinec z Českého jazyka a literatury klasifikován. Podle školského zákona 

ale pro každého žáka, kterého nelze hodnotit po prvním pololetí  určí  ředitel 

školy náhradní termín a žák má být do dvou měsíců po konci prvního pololetí 

klasifikován. Pokud klasifikovat žáka nelze ani v náhradním termínu, žák se v 

prvním pololetí  nehodnotí. V druhém pololetí  lze také  určit náhradní  termín 

klasifikace,   který   má   být   proveden   nejpozději   do   konce   září   následujícího 

školního roku. V případě, že žák bude v druhém pololetí neklasifikován, musí 

opakovat ročník.78 Tím je vlastně škola nucena žáky podporovat tak, aby mohli 

být hodnoceni. Nemůže si jich nevšímat a nehodnotit je po tři pololetí.

75 Viz Mareš, Křivohlavý, s. 141
76 Viz Poletti, Paccagnino, 2003, s. 100
77 Viz vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, §15, odstavec 9
78 Viz školský zákon, § 52, odstavce 2, 3, 5
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3.2 Interkulturní komunikace
I  když  se  žákcizinec  naučí  mluvit  a  rozumět  česky,  ještě  nemusí 

dostatečně  ovládat  další  podoby  komunikace,  které  potřebuje  pro  úplnější 

socializaci  a  enkulturaci.  „Enkulturace  označuje  procesy,  jimiž  se  jedinec 

adaptuje na kulturní normy a kulturní vzorce společnosti.“79 Komunikace není 

založena pouze na verbálním projevu, ale také na neverbálním, kam patří gesta, 

mimika,  haptika,  proxemika,  kinezika,  oční  kontakt  nebo  také  oblečení.  Dále 

mají  vliv na význam sdělovaného také   tón a melodie hlasu.  Nonverbálně  se 

toho   dá   sdělit   opravdu   velmi   mnoho,   ale   například   k   vyjádření   nějakého 

dilematu, podmínkového vztahu nebo „ničeho“ (například „nic nevidím“ nebo 

„nebudu   nic   dělat“),   musíme   užít   slova.   Pořád   se   nějak   vyjadřujeme   a 

vyjadřování druhých pořád nějak interpretujeme.80 

Na  podobu  naší  komunikace  má  vliv  kultura.  „Kultura  je  souhrn 

prostředků  a  mechanismů  specificky  lidské  adaptace  k  vnějšímu  prostředí. 

Představuje  program  činnosti  jednotlivců  a  skupin,  který  je  fixovaný 

sociokulturními  stereotypy  a  předávaný  prostřednictvím  kulturního  dědictví. 

Kultura  vystupuje  v  podobě  a)  výtvorů  lidské  práce,  b)  sociokulturních 

regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), c) idejí (kognitivních systémů), 

d)  institucí  organizujících  lidské  chování.“81  Pokud  je  člověk  dostatečně 

enkulturován,  stává  se  nositelem  kultury  a  přejímá  také  kulturní  vzorce. 

„Kulturní vzorec je systém forem chování, hodnot a norem charakteristický pro 

danou  společnost,  který  je  obecně  přejímán  a  napodobován,  vstupuje  do 

procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje 

79 Gjurová, s. 8
80 Viz Mareš, Křivohlavý, s. 106
81 Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 548549 cit. podle Průcha, 2004, s. 46  
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se ve zvycích a obyčejích.“82

Komunikace  mezi  dvěma  nositeli  odlišných  kultur  se  nazývá 

interkulturní  komunikace.  „Interkulturní  komunikace  je  termín  označující 

procesy  interakce  a  sdělování  probíhající  v  nejrůznějších  typech  situací,  při 

nichž  jsou  komunikujícími  partnery  příslušníci  jazykově  a/nebo  kulturně 

odlišných  etnik,  národů,  rasových  či  náboženských  společenství.  Tato 

komunikace  je  determinována  specifičnostmi  jazyků,  kultur,  mentalit  a 

hodnotových  systémů  komunikujících  partnerů.“83  Odlišný  kulturní  vzorec 

chování  může  způsobovat  komunikační  bariéru,  která  se  projevuje 

neporozuměním  a  špatnou  interpretací  sdělovaného.  V  této  situaci  jsou  oba 

účastníci komunikace zatíženi vlastními kulturními závažími.84 Domnívám se, 

že je to právě dospělý pedagogický pracovník, který by si měl v takové situaci 

utvořit nadhled, zaměřit se na vnímání pocitů, které v něm způsob komunikace 

žákacizince může vyvolávat. Je jisté, že tento druh komunikace je náročnější a 

vyžaduje jiný přístup a velkou míru trpělivosti i jistých dovedností, pokud chce 

být člověk v interkulturní komunikaci úspěšný. 

82 Velký sociologický slovník II, sv. 1, 1996, s. 14201421 cit. podle Průcha, 2004, s. 47
83 Průcha, 2010, s. 16
84 Viz Morgensternová, s. 10
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Výběr  některých  interkulturních  kompetencí  a  zásad  důležitých  pro  úspěšný 

průběh interkulturní komunikace:85

 odhlédnout od kulturního závaží

 nedělat rychlé závěry

 lépe poznat svoji osobnost a styl komunikace

 informovat se o komunikačním stylu dalších kultur a o cizích kulturách 

vůbec

 uvědomit si své případné předsudky a stereotypy

 myslet tolerantně a otevřeně

 nemyslet etnocentricky

 snažit se adaptovat na cizí kulturu pomocí empatie

 uvědomit si vlastní kulturní zázemí a jeho význam pro vlastní osobnost

 snažit se o autenticitu svého projevu

 naslouchat

 respektovat pravidla v cizích kulturách

 zvýšit citlivost pro neverbální komunikaci

 zkusit správně interpretovat a řešit konflikty

Celodenní pobyt v jiném jazykovém prostředí je pro jakéhokoli člověka 

dost  vyčerpávající,  dochází  ke  ztrátě  pozornosti  a  k  jakémusi  přirozenému 

útěku  do  vlastní  tiché  vnitřní  řeči,  do  vlastního  kulturního  světa.  Je  dobré 

neunavovat  žákacizince  dlouhými  a  těžkými  větami,  kde  se  ta  hlavní 

85 Viz MORGENSTERNOVÁ, Monika, ŠULOVÁ, Lenka. Interkulturní kompetence a 
prohlubování interkulturní senzitivity pomocí interkulturního výcviku In: Janebová a kol., 
s. 4953
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informace mezi tou spoustou slov snadno ztratí. Nejlépe je používat jednoduché 

věty v prvním pádu, s infinitivem a jasnými údaji času nebo místa a důvodu. V 

komunikaci s rodiči žákacizince co nejméně  telefonovat, ale spíše se snažit o 

osobní kontakt nebo komunikovat písemně.

Hlavně ze začátku než se žákcizinec naučí svoji potřebu komunikovat 

naplňovat slovy, bude ji naplňovat hlavně v neverbální rovině. Jeho citlivost ve 

vnímání  pocitů,  postojů  a  dalších  jevů,  které  jsou  vyjadřovány  neverbálně  se 

zvýší.  V  komunikaci  se  žákemcizincem  se  lidem,  kteří  s  ním  budou  v 

kontaktu, nebude dařit schovávat se za slova. Ze začátku je asi nevyhnutelné se 

naučit lépe projevovat pocity, dávat neverbální signály apod.

Náročná  komunikace  vyžaduje  i  menší  počet  účastníků.  Čím  méně 

dalších  lidí  vstupuje  do  takové  komunikace  tím  lépe.  Vyučující  může  v  části 

hodiny  rozdělit  třídu  na  samostatně  pracující  skupinky  a  v  rámci  menší 

skupinky může s žákemcizincem plnit náročnější úkoly vyžadující specifickou 

komunikaci.86

Je  potřeba  také  využívat  humoru  a  stmelovat  kolektiv  pomocí 

společných  pozitivních  zážitků.  Společná  hra  posílí  kontakt  mezi  účastníky, 

pomůže   navodit   druh   intimity   a   otevírá   témata   cizosti,   vyloučení   nebo 

bezmocnost.87  Hry nemusí  být nijak složité.  Některé  hry jsou mezinárodní  a 

nebude  složité   je  žákůmcizincům vysvětlovat.  Určité   typy  her  mohou   také 

rozvíjet prvky neverbální komunikace.

86 Viz Mareš, Křivohlavý, s. 2728
87 Viz Moree, s. 91
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3.3 Shrnutí
Čeština jako cizí jazyk a interkulturní komunikace jsou prvky, které s 

sebou   žákcizinec   nutně   přináší   a   vyžadují   po   pedagogických   pracovnících 

speciální metody a přístupy. Pro úspěšnou a rychlou integraci žákacizince je 

zapotřebí odstranit nebo zmírnit komunikační bariéry.

Osvojování vyučovacího jazyka by mělo být systematické, plánované a 

metody by měly být zvoleny s ohledem na příbuznost mateřského jazyka žáka

cizince s češtinou. IVP by měl zmiňovat cíle výuky, metody výuky, organizaci 

výuky a způsob hodnocení žákacizince. Věnovat by se vyučující měl zhruba 

třem oblastem jazyka podle toho, jaké potřeby žákcizinec má a potřebuje je 

naplnit i pomocí komunikace s okolím. V oblasti každodenní komunikace se 

potřebuje naučit zvládat situace nejen při kontaktu s vrstevníky, se sousedy, ale 

také   situace  ohrožení,   nemoci   apod.  Pro  začlenění   do   školy  potřebuje  znát 

výrazy používané ve výuce, v českém vzdělávacím systému, potřebuje zvládat 

situace se školou související.  Třetí  oblast   je  nutná  pro jeho socializaci,  kdy 

potřebuje znát svoje práva a povinnosti, co se od něj očekává a svou roli žáka. 

Žákcizinec by měl být hodnocen ideálně slovně podle individuální normy.

Pro to, aby byla interkulturní komunikace úspěšná, je nutné si uvědomit 

silný  vliv kultury na styl komunikace. Není   jednoduché   takovou komunikaci 

zvládat, ale existují zásady, kterých by se měl člověk držet, pokud se chce s 

cizincem co nejlépe pochopit a dorozumět.  Neměl by podceňovat neverbální 

komunikaci, protože tu bude žákcizinec hlavně ze začátku nejvíce používat. 

Čím víc informací o žákucizinci, jeho kultuře, jeho hodnotách, jeho zájmech 

jeho mateřském jazyce budeme mít, tím lepší metody a přístupy v práci s ním 

mohou vyučující najít.
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Závěr
Hlavním  cílem  mé  práce  bylo  srozumitelně  čtenáře  seznámit  s 

moderními, osvědčenými a doporučenými metodami a přístupy ke vzdělávání a 

k začleňování žákůcizinců do českého vzdělávacího systému a do běžných tříd 

na primárních stupních základních škol. Dále také  popsat postup při přijímání 

žákůcizinců  do  základních  škol,  upozornit  na  možná  úskalí  a  obtíže  s  tím 

spojené a na oblasti, které vyžadují po pedagogických pracovnících specifické 

přístupy a metody. 

Myslím, že se mi téměř povedlo cíl naplnit. Napomohlo k tomu i dobré 

vymezení   a   charakteristika   cílové   skupiny   žákůcizinců   a   také   to,   že   jsem 

systematicky postupovala při popisování metod a přístupů od období před a po 

nastoupení žákacizince na školu. Problematika vzdělávání a začleňování žáků

cizinců   do  vzdělávacího   systému  je   ovšem  téma velmi   aktuální   a   široké   a 

neustále se objevují nové informace a nové podněty k řešení otázek, které na 

toto   téma  vyvstávají.   Stejně   tak   existuje  mnohem  více  metod   a   přístupů   k 

žákůmcizincům,   pokud   bych   se   podívala   daleko   více   a   podrobněji   i   do 

zahraničních pramenů.  Nemohu tedy  tvrdit,  že   tato  práce  obsahuje  všechny 

osvědčené a doporučené metody a přístupy. 

První kapitola obsahuje přehled základních statistických údajů o žácích

cizincích   a   údajů,   které   pomohou   čtenářům   se   lépe   orientovat   v   cizinecké 

problematice.   Uzavřena   je   přehledně   a   srozumitelně   zpracovaným   tématem 

práva žákůcizinců na vzdělání v České republice a jeho současné podobě. V 

další   kapitole   jsem   se   zaměřila   na   popis   metod,   přístupů   a   opatření 

napomáhající k začleňování žákůcizinců do vzdělávacího systému a do škol, 

které   jsou popsány návodnou formou a postupují  od období  před příchodem 
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žákacizince   a   končí   v   období   po   nastoupení   žákacizince   na   školu,   což 

hodnotím jako dobrý koncept. Poslední kapitola popisuje výuku češtiny jako 

cizího jazyka a interkulturní komunikaci jako oblasti, které od pedagogických 

pracovníků vyžadují specifické znalosti a kompetence. Tuto kapitolu hodnotím 

jako velice inspirativní. Dotváří a uceluje pohled na problematiku vzdělávání 

žákůcizinců.

Prameny,   ze   kterých   jsem   vycházela   byly   převážně   internetové. 

Zdůvodňuji to tím, že téma je natolik aktuální, že k němu v českém prostředí 

nebylo vydáno příliš tištěných publikací, které by byly dobře dostupné. Nejvíce 

mi pomohly prameny které vytvořilo nebo mi zapůjčilo o.s. META sdružení 

pro  příležitosti  mladých  migrantů.  Velice   inspirující   pro   mě   byly  praxe   na 

českých a mezinárodních školách. Nemohu opomenout cizojazyčné materiály a 

publikace   ze   zemí,   kde  mají   s   výukou   a   se   začleňováním  žákůcizinců   do 

vzdělávacího   systému dlouhodobější   zkušenosti.  Velmi  dobrým základem k 

tomuto   tématu   byla   moje   absolventská   práce,   která   situaci   žákůcizinců 

popisuje hlavně z jejich pohledu. Konec každé kapitoly obsahuje shrnutí, což 

přispívá k jejich přehlednosti.

Osobně   jsem velmi  potěšena,  že   jsem mohla  do  své   práce  zahrnout 

nejnovější trendy ve vzdělávání, které akceptuje i Česká republika a také fakt, 

že   od   1.   září   2011   jsou   žáci   s   nedostatečnou   znalostí   vyučovacího   jazyka 

považováni   za   žáky   se   speciálními   vzdělávacími   potřebami,   což   by   mělo 

napomoci hlavně většině žákůcizinců ze třetích zemí, kteří do té doby neměli 

žádnou výraznou oporu v české legislativě. To ovšem znamená i pomoc pro 

pedagogické pracovníky a pro školy. Obecně cizinců v České republice pomalu 

ubývá, ale počty žákůcizinců na českých základních školách se zvyšují a také 

tendence cizinců žít trvale v České republice. Tento fakt nemůže být přehlížen 
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a aby se z těchto mladých cizinců nestali špatní, nevzdělaní a nesamostatní lidé, 

je  nutné,   aby   jim Česká   republika  otevřela  možnosti.  Koncept   inkluzivního 

vzdělávání   je   podle   mého   názoru   krok   správným   směrem.   K   usnadnění 

přístupu ke vzdělávání a k začlenění žákůcizinců do vzdělávacího systému a 

do běžných základních škol jsou zapotřebí opatření, koncepty, metody a takové 

přístupy,   které   jim   pomůžou   vyrovnat   jejich   znevýhodnění.   Myslím,   že 

přibývající počet žákůcizinců by mělo být bráno jako výzva, jako možnost k 

jakési   reflexi   současného   ovzduší   a   myšlení   ve   společnosti,   která   už   není 

izolovaná, ale je v kontaktu s dalšími kulturami, názory a způsoby života. V mé 

práci   se   občas   opakuje,   že   proces   začleňování   žákůcizinců   do   českého 

vzdělávacího systému není jednoduchý. Myslím, že to je proto, že se změny 

dějí rychle a společnost na to nestíhá stejně rychle reagovat. Za tu dobu, co se 

této problematice věnuji, jsem už viděla řadu pokroků, snah, nových učebnic 

češtiny   jako   cizího   jazyka   pro   žákycizince   a   projekty   zaměřené   na   jejich 

začleňování.

Jak už jsem výše v textu naznačila, toto téma je velice široké a plné 

nových informací. Vidím zde další možnosti na případné rozšíření této práce. 

Zajímavým   tématem   by   mohla   být   diagnostika   vzdělávacích   potřeb   žáků

cizinců. Nebo by bylo zajímavé se věnovat začleňování žákůcizinců konkrétní 

národnosti do českých škol a specifika práce s žáky dané národnosti. Rozšířit 

by se dala i problematika češtiny jako cizího jazyka a interkulturní komunikace, 

potažmo interkulturní psychologie.  
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pedagoga.  Metodický  portál  RVP  [online].  20111123,  Dostupný  z  WWW: 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14327/zaclenovanizakusjazykovoubarierou
dovyukysvyuzitimasistentapedagoga.html/>)

Příloha  č.  5:  Učební  plán  pro  nově  příchozí  žákycizince  (Zdroj: 
HLAVNIČKOVÁ,  Petra.  Začleňování  žáků  s  jazykovou  bariérou  do  výuky  s 
využitím  asistenta  pedagoga.  Metodický  portál  RVP  [online].  20111123, 
Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14327/zaclenovanizakus
jazykovoubarieroudovyukysvyuzitimasistentapedagoga.html/>)

Příloha  č.  6:  Náměty  k  výuce  češtiny  pro  žákycizince  (Zdroj:  GJUROVÁ, 
Naděžda. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky : Metodika pro učitele. 
1. vyd. Praha : Portál, 2011. 128 s. ISBN 9788073678371)
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