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PROČ (INTENZIVNÍ) VÝUKA ČDJ? 
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Ačkoliv mají děti cizinci plnící si povinnou školní 
docházku nárok na jazykovou přípravu, většině z nich 
se jí nedostane včas a v dostatečném rozsahu.  



Cesta k pilotáži jazykové 
přípravy (intenzivní výuky ČDJ 

→ 2011/12 intenzivní výuka ČDJ – ZŠ Meteorologická  

→ 2014 - Systémová doporučení Vzdělávání a začleňování žáků 

s odlišným mateřským jazykem (intenzivní výuka ČDJ - ústřední místo)  

→ 2015 - Vzdělávací obsah ČDJ  

→ v mezidobí - téma intenzivní jazykové přípravy a potřebu jejího nastavení 

a systematizace zakotvit i do strategických dokumentů (Koncepce integrace 

cizinců – společné soužití, Koncepce integrace cizinců HMP, Akční plán inkluzivního 

vzdělávání, atd.)  

→  V roce 2016/18 - pilotní projekt Češtinou k inkluzi (OPPPR)  

- 2 ZŠ v Praze 

- 0,8 úvazku učitelky ČDJ/škola 

- Ověřování postupného začleňování do výuky + kurikula ČDJ 

- Výstupy zde: https://www.meta-ops.cz/aktuality/vydali-jsme-ctyri-nove-publikace-k-vyuce-cestiny-jako-

druheho-jazyka + na https://www.inkluzivniskola.cz/ucime-cestinu-jako-druhy-jazyk  
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CO PŘINÁŠÍ VÝUKA ČDJ 
DĚTEM A UČITELŮM 

bezpečné prostředí 

adekvátní úkoly  

úspěch 

kompetence a jistotu 

 

úlevu pro učitele 

adekvátní hodnocení 

https://senatomas.com/tag/koreny/ 



CO PŘINÁŠÍ VÝUKA ČDJ DO 
ŠKOLY 
   aneb pilotáž… 

Učitel ČDJ– novinka v týmu  

 

Výuka ČDJ – novinka v rozvrhu 

 

Dítě chybí ve výuce, postupně se začleňuje  

–  novinka pro učitele 

–  novinka pro rodiče 

 

Chybím ve výuce, postupně se začleňuju – novinka 
pro dítě 

 

 

 

 



OBECNÉ PRINCIPY 

Intenzivní výuka pro začátečníky (až 14 hodin/týden)  
    – v době běžné výuky! 
 

Postupné snižování výuky ČDJ – individuálně! 
 

Podpora ve výuce (aktivní učitel, asistence – AP nebo 
učitelka ČDJ) 
 
Propojování ČDJ a obsahů (ČJ i ostatní předměty) 

 
Potřebná komunikace (učitelé, vedení školy, rodiče, dítě) 

 
Nastavení celé školy 



 

Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka (2018) 
na https://www.meta-

ops.cz/sites/default/files/organizujeme_vyuku_cestiny_jako_druhe
ho_jazyka_online.pdf   
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Ukázka postupného snižování hodin výuky 

          12 h/t             10 h/t           9 h/t           4 h/t 

 

108 hodin 

90 hodin 
80 hodin 

40 hodin 
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1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

Počet hodinn ČDJ/týden - žák z Vietnamu, 6. třída 

Celkem 318 hodin za rok. 
Rozvoj jazyka z A0-A1/A2 



DĚKUJI ZA POZORNOST! 
  

Kristýna Titěrová 
titerova@meta-ops.cz  

 

META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

www.meta-ops.cz  
www.inkluzivniskola.cz  

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci 
VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu 

Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra 
České republiky. 
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