
                                            
 

 

Městská část Praha 4 a InBáze z.s. 

Vás srdečně zvou na akreditovaný seminář 

 

 INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S 

ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ  

 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, kteří pracují s žáky s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ). Povede ho expertka na interkulturní komunikaci, 

metodická poradkyně pro učitele ZŠ a metodička výuky češtiny jako druhého jazyka. 

16ti hodinový seminář je rozdělen do dvou vzdělávacích dnů vždy po 8 vyučovacích 

hodinách. 

 

Co je obsahem semináře?  

 Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. 

Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci s dětmi s OMJ.  

 Základní vhled do problematiky začleňování dětí s OMJ v ZŠ (přijímání žáků s 
OMJ, zařazení do ročníku, klasifikace, role školy).  

 Hlavní metodické zásady při práci s celou třídou zohledňující děti bez znalosti 
češtiny.  

 Principy a specifika výuky češtiny jako druhého jazyka. 
 Předání tipů pro tvorbu plánů podpory (PLPP, IVP). 
 Seznámení s legislativou týkající se problematiky žáků s OMJ. 
 

Termín a místo konání: 

Seminář se bude konat ve dnech 24.8.2021 (9.00 - 16.00 hod.), 26.8.2021 (9.00 - 

16.00 hod.) na Nuselské radnici (2. patro, místnost 205),Táborská 500/30, Praha 4. 

 

Kontaktní osoba:  

Jana Remenárová  

mail: remenarova@inbaze.cz  

tel.: 603 820 210 

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku ZDE 

 

Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře. 

 

mailto:remenarova@inbaze.cz
https://forms.gle/kEzgeXYGa3V8Z1Wf6


Program semináře pro pedagogy ZŠ 

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 

S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ 

 

Den I. – úterý 24. 8. 2021 (9:00 - 16:00) 

 

9:00 - 12:00   Principy interkulturní komunikace I. 
(Mgr. Dana Moree, Dr., Katedra studií občanské společnosti, 
FHS UK) 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 - 16:00  Začleňování žáků s OMJ do ZŠ – úvod do problematiky 

Jazyková podpora žáků s OMJ v ZŠ I. 
(MgA. Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradkyně 
pro ZŠ, metodička výuky ČDJ, Meta, o.p.s., InBáze, z.s.) 

 

Den II. – čtvrtek 26. 8. 2021 (9:00 - 16:00) 

 

9:00 - 12:00  Principy interkulturní komunikace II. 
(Mgr. Dana Moree, Dr., Katedra studií občanské společnosti, 
FHS UK) 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd 

 

13:00 - 16:00 Jazyková podpora žáků s OMJ v ZŠ II. 
(MgA. Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradkyně 
pro ZŠ, metodička výuky ČDJ, Meta, o.p.s., InBáze, z.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita je pořádána v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2021 na integraci cizinců 

spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

 


