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Základní školy 
 

Články týkající se problematiky žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole. 

Některé články se zároveň dotýkají také problematiky na dalších stupních škol (mateřských a středních). 

 

1. 

Akulturace a česká základní škola / [ Aculturation and Czech primary school ]  / Magdaléna Vrbová -- 

cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 5, č. 3 (2018), s. 14-17. 

https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne/pedagogicka-bibliograficka-databaze
https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne/cesky-pedagogicky-tezaurus
https://www.npmk.cz/
https://www.npmk.cz/
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Článek se věnuje psychologické stránce problematiky cizinců v prostředí českého školství. Autorka, 

psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, se opírá o zkušenosti z praxe poradenské 

i učitelské. Přizpůsobování se novému kulturnímu prostředí (akulturace) doprovází tzv. akulturační 

stres. Výsledkem procesu, který probíhá na více úrovních, jsou čtyři druhy akulturace: asimilace, 

integrace, separace a marginalizace. Velmi cenný pro osobní pohodu dítěte je kladný vztah učitel- žák, 

který může pomoci dítěti-cizinci ke snadnější kulturní adaptaci v novém (cizím) prostředí. Přiložené 

ilustrace dokreslují prvotní pocity, myšlenky a úvahy člověka v neznámém prostředí, kde se mluví cizím 

jazykem, kterému nerozumí. 

dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; akulturace ; jazyková bariéra ; cizí jazyk ; cizí země ; 

kulturní integrace ; přistěhovalec ; základní škola ; vztah učitel-žák ; pedagogická dovednost ; 

poradenská služba ; pedagogicko-psychologická poradna ; kulturní splynutí ; integrace ; marginální 

jedinec ; spolupráce ve výchově 

http://katalog.npmk.cz/documents/470684  

  

2. 

Asociace učitelů OV a ZSV představuje metodiku k tématu uprchlictví / [ Association of civics teachers 

submits methodics for the theme of fleeing home ]  / Petra Slámová -- cze 

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 140, č. 4 (červen 2016) 

(2015/16), s. 40-43. 

Metodika pro učitele OV a společenských věd k výuce o uprchlictví. Je k nalezení na stránkách 

Občankáři.cz. Pedagogové musejí počítat s tím, že informace je nutno aktualizovat. Motivační aktivita. 

Práce ve skupinách. Reflexe. Závěr. Žáci mají pochopit, proč někteří lidé opouštějí domov, a naučit se 

pracovat s terminologií týkající se migrace. Určeno pro 4. a 5. ročník ZŠ. 

občanská výchova ; společenské vědy ; metodická příručka ; uprchlík ; migrant ; terminologie ; 

migrace ; základní škola ; ročník 4-5 

http://katalog.npmk.cz/documents/451985  

  

3. 

Cizinci v českých školách / [ Foreigners in Czech schools ]  / Michaela Kleňhová ; ÚIV -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 17, č. 15 (2009), s. 10. 

Podmínky stanovené pro vzdělávání cizinců v českých školách. Statistické údaje týkající se počtu 

vzdělávaných cizinců na školách různých stupňů a typů, o jejich národnostním složení a jejich 

rozmístění v krajích České republiky. 

dítě cizí národnosti ; cizinec ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; počet žáků ; statistická data ; národnost ; 

Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/249062  

 

 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/470684
http://katalog.npmk.cz/documents/451985
http://katalog.npmk.cz/documents/249062
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4. 

Cizinci v českých školách nejsou cizí / [ Foreigners in Czech schools are not foreign ]  / Martina 

Kurowski -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 145, č. 2 (prosinec 2020) 

(2020-2021), s. 37-40. 

Česká republika je zemí, kde pozvolně narůstá počet cizinců, kteří tvoří přibližně 5% populace našeho 

státu. Ve školním roce 2018/2019 bylo evidováno na českých základních školách 24 026 cizinců (2,6% 

všech žáků ZŠ). Vzdělávací systém zatím vzdělávací potřeby těchto žáků naplňuje s určitými rezervami. 

Autorka se zamýšlí nad tím, jak poskytnout žákům s odlišným mateřským jazykem podporu. Tuto 

podporu je vhodné nabídnout nejen dětem, ale i rodičům. Dále je podstatný pocit přijetí, kdy dítě 

s odlišným mateřským jazykem vnímá, že je v dané škole vítané. Tyto dvě podmínky jsou nezbytné pro 

každý úspěšný proces učení. Článek podrobně popisuje, jak podpořit nového žáka, který nerozumí 

česky. 

škola ; žák ; cizinec ; zahraniční žák ; mateřský jazyk ; vyučovací jazyk ; přijetí do školy ; vztah učitel-žák ; 

vztah rodiče-škola ; kultura země původu ; pedagogická dovednost ; pedagogická komunikace ; 

podpora ; heterogenní třída ; odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/515846  

  

5. 

Cizinci, migrace, školství : výzvy nejen pro češtináře = Foreigners, Migration, Education System : 

Challenges Not Only for Czech Language Teachers / [  ]  / Václav Velčovský -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 65, č. 5 (2014/2015), s. 226-231. 

Migrace a navazující integrace cizinců kladou nové požadavky na školství, a to převážně na učitele 

předmětu český jazyk a literatura. Cílem příspěvku je shrnout údaje o emigraci do České republiky, 

naznačit její trendy do budoucnosti a zároveň vyvodit možné důsledky pro výukovou praxi na českých 

školách. Patrná pasivita panuje v přípravě učitelů a ve stavu kurikul. Autor doporučuje publikace, které 

by mohly učitelům pomoct při přípravě a realizaci inkluzivní výuky a zároveň vyzývá ke konstruktivnímu 

dialogu mezi učiteli a odpovědnými institucemi. 

školství ; systémový přístup ; přistěhovalectví ; přistěhovalec ; integrace žáka ; cizinecká politika ; 

vzdělávání cizinců ; čeština ; spolupráce ve výchově ; Česko ; práce učitele 

http://katalog.npmk.cz/documents/444643  

 

6. 

Cizinců ve školách přibývá, nemálo "vypadne ze systému" / [ The number of foreigners in Czech 

schools has been increasing, many "fall out of the system" ]  / META -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 29, č. 26-27 (2021), s. 3. 

Počet cizinců na českých školách roste, ale mnoho z nich skončí mimo vzdělávací systém. Podle 

odborníků na to v budoucnu stát doplatí, protože nekvalitní začleňování žáků s odlišným mateřským 

jazykem do systému se projeví jako velký společensko-ekonomický problém. Jazykové vzdělání cizince 

stojí podle organizace META na podporu mladých migrantů necelých třicet tisíc, pokud se ale ani 

http://katalog.npmk.cz/documents/515846
http://katalog.npmk.cz/documents/444643
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nevyučí, stát to stojí miliony. MŠMT připravilo systém jazykové přípravy cizinců pro základní školy 

v Česku. Podpora by však měla směřovat i do středních škol, např. snížením nároků u maturity 

z češtiny. 

dítě cizí národnosti ; žák ; základní škola ; mateřský jazyk ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; 

jazykové vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; čeština ; cizinec ; odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/519925  

 

7. 

Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem : ve školách 

i poradnách se stále potýkají s nejasnostmi a žáci nemají dostatek kurzů češtiny / [ What has an 

amendment to the School Act brought to the inclusion of pupils with a different mother tongue : 

schools and counseling centres are still confronted with confusion and pupils do not have enough 

Czech courses ]  / Kristýna Titěrová, Martin Šimáček, Lucie Soukupová -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 15, č. 4 (2018), s. 16-18. 

V českých školách se vzdělává stále víc dětí cizinců (přes 2% z celkového počtu žáků). V praxi škol proto 

vyvstává nutnost zajistit dostatečnou jazykovou podporu ve formě kurzů češtiny jako druhého jazyka. 

To je podmínka k plnohodnotnému začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a získání 

vzdělání, na které mají nárok dle zákona (Školský zákon § 20 o zajištění jazykové přípravy cizincům 

a §16 o podpůrných opatřeních) a Úmluvy o právech dítěte. V této oblasti pomáhá Společnost pro 

příležitosti mladých migrantů META. Článek obsahuje výčet aktivit společnosti v rámci projektu 

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci. 

školství ; dítě cizí národnosti ; jazyk ; výuka ; vzdělávání cizinců ; jazyková bariéra ; mateřský jazyk ; cizí 

jazyk ; rovnost možností ; školská legislativa ; školský zákon ; školská reforma ; inkluzivní vzdělávání ; 

integrace žáka ; pomoc ; vzdělávací možnosti ; Meta, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých 

migrantů ; inkluze 

http://katalog.npmk.cz/documents/467913  

 

8. 

Česká škola bez hranic / [ Czech school without borders ]  / Lucie Slavíková - Boucherová -- cze 

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 

-- Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 40. 

Vznik první České školy bez hranic (ČŠBH) v Paříži před osmi lety. Škola má vlastní vzdělávací program 

vytvořený v souladu s RVP MŠMT ČR. Náplň školní výuky ČŠBH - český jazyk a literatura, dějepis - 

zeměpis českých zemí. Doplňující vzdělání v češtině pro děti českého původu, které vyrůstají 

v zahraničí. Důležitý prvek výuky je výchova ke čtenářství. 

základní škola ; zahraniční škola ; čeština ; výuka ; zahraniční žák ; vzdělávací program ; Paříž (Francie) ; 

Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/370843  

  

http://katalog.npmk.cz/documents/519925
http://katalog.npmk.cz/documents/467913
http://katalog.npmk.cz/documents/370843
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9. 

Čeština na švédských školách / [ Czech language at Swedish schools ]  / Olga Klauberová -- cze -- Lit.4 

In: Čeština doma a ve světě -- [CZ] -- Roč. 4, č.3 (1996), s.190-194. 

Výuka češtiny pro děti českých přistěhovalců na školách, organizace výuky přistěhovaleckým jazykům 

- školská reforma z roku 1977/78. Domácí jazyky, jimž se ve Švédsku vyučuje (stav z roku 1986 podle 

publikace Det mankulturella Sverige). 

čeština ; výuka ; mateřský jazyk ; přistěhovalec ; základní škola ; střední škola ; Švédsko 

http://katalog.npmk.cz/documents/46780  

  

10. 

Čeština pro cizince v polních podmínkách / [ Czech for foreigners in field conditions ]  / Jiří Lacman -- 

cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 5 (2016), s. 27. 

Příliv cizinců do českých základních škol staví učitele češtiny před nové úkoly. Jak zorganizovat výuku 

zároveň pro rodilé mluvčí a pro cizince. Autor (učitel češtiny na základní škole) doporučuje pro tyto 

účely učebnici autorek Lídy Holé a Pavly Zbořilové Čeština expres (3 díly), která vyšla v nakladatelství 

Akropolis v roce 2010 včetně audionahrávek na CD. Učebnice jsou určeny jak pro výuku ve škole, tak 

k samostudiu. Součástí je příloha se slovíčky a souhrnem gramatiky. 

čeština ; jazyková bariéra ; výuka ; jazyková výuka ; cizinec ; přistěhovalec ; cizí jazyk ; vyučovací 

metoda ; učebnice ; vztah učitel-žák ; pedagogická dovednost 

http://katalog.npmk.cz/documents/451119  

  

11. 

Děti cizinci / [ Children foreigners ]  / Anca Covrigová -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 4, č. 3 (2017), s. 14-15. 

Integrační centrum Praha o. p. s. http://www.integracnicentrum.cz 

Autorka článku, metodická vedoucí Integračního centra Praha, o. p. s., informuje o působení této 

organizace v oblasti integrace žáků - cizinců na území hl. m. Prahy. Integrační centrum spolupracuje již 

pět let se školami, pomáhá při začlenění nových žáků - cizinců do nového kolektivu, poskytuje 

vyškolené asistenty pedagoga, školí učitele v interkulturních kompetencích, poskytuje tlumočníky na 

třídních schůzkách a nabízí podporu ve vzájemném porozumění. Jsou vytvářeny moduly kulturních 

specifik různých skupin cizinců žijících v České republice. Učitelé získávají nový nástroj pro pro lepší 

zvládání situací, které vznikají s příchodem žáka, který nehovoří česky. 

základní škola ; žák ; zahraniční žák ; dítě cizí národnosti ; vztah učitel-žák ; komunikační schopnost ; 

asistent ; tlumočení ; výchovné působení ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-škola ; kultura země 

původu ; Praha (Česko) ; neziskové organizace 

http://katalog.npmk.cz/documents/459505  

http://katalog.npmk.cz/documents/46780
http://katalog.npmk.cz/documents/451119
http://katalog.npmk.cz/documents/459505
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12. 

Děti imigrantů v českých školách / [ The Children of Immigrants in Czech Schools ]  / Yvona Kostelecká, 

Tomáš Kostelecký, Antonín Jančařík, Jana Kohnová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 25, 

č. 1 (2015), s. 29-51. 

Autoři článku se zabývají problematikou integrace imigrantů do českých škol. Integrační politiku je 

třeba vnímat v širším mezinárodním kontextu a sledovat, jak je koncipována ve světě. Jak si v současné 

době republika vede v integračních politikách? Analyzovaná data dokumentují, že se v České republice 

podařilo vytvořit příznivé prostředí pro integraci dětí imigrantů do vzdělávacího systému. Problémem 

je pouze nerovnoměrné rozdělení. Ve čtvrtině českých škol je zapsáno 80% žáků-cizinců, zatímco ve 

zbylých třech čtvrtinách škol je zapsáno jen 20% z nich. Text je doplněn o historické hledisko této 

problematiky a grafy s přehlednými údaji analýzy. 

školství ; školská politika ; cizinecká politika ; přistěhovalectví ; přistěhovalec ; cizinec ; etnické vztahy ; 

integrace ; integrace žáka ; vzdělávací možnosti ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/442829  

  

13. 

Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním / [ Drama education for socially 

disadvantaged pupils ]  / Miroslav Coufal -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 

In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 [CZ] -- Roč. 131, č. 4 (2006/2007), 

s. 20-25. 

Autor se zabývá využitelností dramatické výchovy (DV) v inkluzivní třídě na běžné základní škole, kde 

se vzdělává část žáků se sociálním znevýhodněním (tj. děti ze sociálně slabých rodin, děti Romů, 

azylantů aj.). Výsledný produkt DV (divadelní představení) přináší těmto dětem kolektivní pozitivní 

zážitky, hravou a radostnou atmosféru, prožitky skupinového a individuálního úspěchu. Úspěch před 

spolužáky či diváky vytváří u sociálně znevýhodněných dětí pocit sebedůvěry, podporuje jejich 

sebevědomí a sebeúctu. Tak nepřímo napomáhá budovat jejich pozitivní vztah ke škole a vzdělávání 

(např. u Romů). Tím, že DV využívá mimo verbální i jiné způsoby komunikace, pomáhá překonávat 

jazykové bariéry, což je zase důležité např. pro děti azylantů. 

sociálně znevýhodněný ; dítě ; žák ; Romové ; dítě cizí národnosti ; cizinec ; migrant ; dramatická 

výchova ; divadlo ; hraní role ; úspěch ; pedagogika zážitku ; jazyková bariéra ; komunikace ; pomoc ; 

výchovné působení ; integrace žáka ; základní škola 

http://katalog.npmk.cz/documents/207348  

  

14. 

Etnická, kulturní a sociální odlišnost a její vnímání žáky a studenty ZŠ a SŠ / [ Ethnic, cultural and 

social variety and how it's understood by primary and secondary school pupils ]  / Jiří Zelenda -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 -- 

Roč. 18, č. 2 (2012), s. 38-40. 

http://katalog.npmk.cz/documents/442829
http://katalog.npmk.cz/documents/207348
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Zamyšlení nad výsledky průzkumu, který zjišťoval postoje 13 a 17 letých žáků základních a středních 

škol k jiným etnikům a národnostem. Z výsledků vyplynulo, že žáci projevují překvapivou toleranci, 

rozdílná etnicita u nich nehraje prakticky žádnou roli. Bezproblémová integrace jiných etnik do 

kolektivu se ale nevztahuje na Romy. Zatímco všechny oslovené děti znaly nebo měly za kamarády 

někoho z řad Vietnamců, Italů, Arménů, černochů atd., nikdo z nich neměl za kamaráda Roma. 

etnická menšina ; národnostní menšina ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; Romové ; vztahy mezi 

vrstevníky ; etnické vztahy ; žák ; základní škola ; střední škola ; postoj žáka ; názor ; průzkum ; výsledek 

výzkumu ; věk 13 ; věk 17 

http://katalog.npmk.cz/documents/398283  

 

15. 

Hodiny pro cizince : jak pomoci žákovi, když nerozumí česky? / [ Lessons for foreigners : how to help 

pupil when he doesn't understand Czech? ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 123, č. 45 (2020), 

s. 4-7. 

Nezisková organizace META se zabývá podporou cizinců s migračními zkušenostmi, žáků s odlišným 

mateřským jazykem. Poskytuje jim sociální poradenství, doučování, kurzy češtiny jako druhého jazyka, 

nabízí i roční kurz přípravy na střední školu, různé volnočasové aktivity nebo komunitní akce. Stávající 

systém podpory cizinců byl navržen v roce 2004, kdy vznikl školský zákon a Česká republika byla 

z hlediska počtu cizinců v té době v úplně jiné situaci. Podle informace MŠMT je v ČR v současnosti 47 

000 dětí a žáků s cizí státní příslušností. V předloženém textu vysvětluje programová ředitelka 

organizace META Kristýna Tintěrová systém podpory, hovoří o financování a přípravě dvojjazyčných 

asistentů. Nové parametry podpory vzdělávání cizinců navrhuje i MŠMT. 

cizinecká politika ; cizinec ; školství ; jazyková politika ; sociální znevýhodnění ; sdružení ; podpora ; 

finanční zdroje ; ministerstvo školství ; vládní politika ; školská politika ; přístupnost vzdělání ; rovnost 

možností ; Meta (sdružení) ; jazyková příprava 

http://katalog.npmk.cz/documents/517207  

  

16. 

Chcete své žáky zbavovat předsudků? : pozvěte si do školy zahraničního studenta [ Do you want to 

strip your pupils of prejudice? : invite foreign student to your school ]  -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 10 (2011), s. 7. 

AIESEC Praha http://www.praha.aiesec.cz 

Rozdíl mezi deklarovanou tolerancí vůči jiným kulturám a předsudky, kterými v naší společnosti trpíme. 

Představení několika projektů mezinárodní studentské organizace AIESEC zaměřených na střední školy, 

které umožňují mladým lidem tyto předsudky překonávat. V rámci projektu Edison přicházejí do škol 

vysokoškolští studenti ze zahraničí, kteří v angličtině seznamují naše středoškoláky s kulturou, 

tradicemi i ekonomickou a sociální situací ve své zemi. Další projekt Moneyjak se zaměřuje na 

problematiku finanční gramotnosti, projekt My Better Myself má formu letního tábora, na kterém si 

kromě angličtiny účastníci procvičí své prezentační, organizační a vůdčí schopnosti. 

http://katalog.npmk.cz/documents/398283
http://katalog.npmk.cz/documents/517207
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multikulturní výchova ; tolerance ; předsudek ; mezikulturní komunikace ; vzdělávací projekt ; střední 

škola ; finanční vzdělávání ; studentská organizace ; zahraniční student ; prázdninový tábor ; 

angličtina ; AIESEC 

http://katalog.npmk.cz/documents/307575  

  

17. 

Integrace českých romských studentů do torontských škol / [ The integration of Czech Roma students 

in Toronto schools ]  / Paul St. Clair ; [Překl.] Jan Šiška -- cze 

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 [CZ] -- 

Roč. 10, č.4/5 (2000), s.248-254. 

Proces usídlování romských rodin pocházejících z České republiky, které přišly do Kanady v letech 1996 

a 1997. Integrace dětí do školského systému v Torontu. Na příkladu jedné rodiny a jejich čtyř dětí 

můžeme sledovat, jak probíhá schvalovací řízení povolení k pobytu, jak se většinou anglicky nemluvící 

studenti učí angličtině a jak jsou od prvopočátku zařazováni do běžných tříd podle věku. 

Romové ; etnická menšina ; přistěhovalec ; cizinecká politika ; vzdělávání ; integrace ; školská politika ; 

Kanada ; Toronto 

http://katalog.npmk.cz/documents/70761  

  

18. 

Integrace rusky mluvící komunity ve školách Náchodska / [ Integration of Russian-speaking 

community in Náchod region schools ]  / Naděžda Macounová -- cze 

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.15-17. 

Zkušenosti s prací s rusky a ukrajinsky mluvícími žáky. Odlišnosti v rodinném životě. Vztah dítě-rodič-

škola. Cíl článku: přiblížit "jinakost" této nesourodé skupiny lidí, každá rodina a tedy i dítě mají svoji 

individuální historii, která od učitelů a vychovatelů vyžaduje individuální přístup. 

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; 

multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; role učitele ; vzdělávání ; individuální přístup 

http://katalog.npmk.cz/documents/87096  

  

19. 

Jak do výuky zapojit žáka s jiným mateřským jazykem? / [ How to engage pupil with different mother 

tongue in the instruction? ]  / Klára Horáčková -- cze 

In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 4, č. [9] březen (2016), s. 28-29. 

Na příkladu žáka vietnamského původu článek ukazuje, na jaké jazykové překážky děti cizinců ve škole 

nejčastěji narážejí a co je možno udělat pro jejich odstranění. Zabývá se problematikou zařazení těchto 

žáků do (již fungující) třídy a nabízí možnosti, jak pomoci (zařazení žáka mezi vrstevníky, nikoli mladší 

žáky, ustanovení tzv. patronů z řad spolužáků, sestavení vyrovnávacích plánů). 

http://katalog.npmk.cz/documents/307575
http://katalog.npmk.cz/documents/70761
http://katalog.npmk.cz/documents/87096
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dítě cizí národnosti ; vzdělávání cizinců ; jazykové vzdělávání ; čeština ; pomoc ; integrace žáka ; 

Vietnamci 

http://katalog.npmk.cz/documents/468098  

  

20. 

Jak jsme integrovali albánské děti / [ How we integrated Albanian children ]  / Hana Žampová -- cze 

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.14-15. 

Seznámení s modelem výuky pro tři děti z Albánie, žáky 4., 6. a 8.ročníku základní školy. 

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; 

multikulturní výchova ; role učitele ; výuka ; vzdělávání ; individuální přístup 

http://katalog.npmk.cz/documents/87095  

  

21. 

Jak začleňovat žáky-cizince do českých základních škol? / [ How to integrate pupils-foreigners into 

Czech primary schools? ]  / Jaromíra Šindelářová -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 2, č. 4 (2015), s. 13-16. 

http://sociokultur.ujep.cz/ 

Cílem příspěvku je shrnout nejdůležitější doporučení pro pedagogy k začleňování žáků-cizinců do 

českého základního školství podle současné legislativy. Doporučení pro práci pedagogů v základním 

vzdělávání při osvojování si češtiny jako druhého jazyka žáky-cizinci vycházejí z několikaletých 

zkušeností a řady výzkumů. 

základní škola ; žák ; dítě cizí národnosti ; čeština ; cizí jazyk ; metodická činnost ; integrace žáka ; vztah 

učitel-žák ; školská legislativa ; inkluze ; doporučení 

http://katalog.npmk.cz/documents/445831  

  

22. 

Ještě moc nerozumím, promiňte ..., aneb, Cizinci v našich školách / [ I don't understand too much, 

sorry ..., or, Foreigners in our schools ]  / Petra Vávrová -- cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 7 (2013), s. 10-13. 

http://www.inkluzivniskola.cz 

Problematika žáků - cizinců a jejich začleňování do výuky v České republice. Jak zvládají výuku v jazyce, 

kterému nerozumějí, jak navazují kontakty se svými vrstevníky. Náš vzdělávací systém nenabízí této 

skupině žáků a jejich pedagogů dostatečnou podporu. Poradenstvím v této oblasti se zabývá sdružení 

META o.s. - Sdružení pro příležitost mladých migrantů. Velmi inspirativní pro naše prostředí by mohl 

být systém, který se daří vytvářet v Sasku. V navazujícícm článku je popsán přístup Saska ke vzdělávání 

žáků s odlišným mateřským jazykem. 

http://katalog.npmk.cz/documents/468098
http://katalog.npmk.cz/documents/87095
http://katalog.npmk.cz/documents/445831
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výuka ; žák ; základní školství ; vzdělávací možnosti ; cizinec ; migrant ; mateřský jazyk ; čeština ; 

jazyková politika ; jazyková výuka ; jazyková bariéra ; Česko ; Sasko (Německo) 

http://katalog.npmk.cz/documents/420690  

  

23. 

K překonání jazykových bariér ve školním multietnickém prostředí / [ To the overcoming of language 

barriers in school multiethnic environment ]  / Olga Brandtová -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 52, č.1/2 (2001/02), s.40-43. 

Příprava budoucích učitelů-češtinářů, kteří se budou ve své praxi setkávat s žáky-cizinci. Metody 

a formy práce s těmito dětmi. Problematika překonávání jazykových bariér u dětí z národnostních 

menšin, zejména romských. Diplomové práce na uvedená témata. 

čeština ; vzdělávání učitelů ; žák ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; Romové ; národnostní menšina ; výuka ; 

forma výuky ; vyučovací metoda ; diplomová práce ; vzdělávání cizinců 

http://katalog.npmk.cz/documents/75297  

 

24. 

Když do lavic usednou děti cizinců / [ Foreign children in Czech schools ]  / Jaroslava Štefflová -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 113, č. 24 (2010), 

s. 12-13. 

Do lavic českých základních škol usedá stále více dětí cizinců. Často jsou to děti z odlišných kultur, které 

hovoří pro nás exotickými jazyky. Jejich úspěšná integrace závisí na každé konkrétní škole, na ochotě 

a možnostech učitelů. Pomoc při adaptaci dětských migrantů nabízejí školám i některé neziskové 

organizace. Jednou z nich je META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a jeho informační 

webový portál. 

dítě ; žák ; migrant ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; integrace 

žáka ; školní adaptace ; pomoc ; informační služby ; portál ; sdružení ; META ; neziskové organizace ; 

inkluze 

http://katalog.npmk.cz/documents/274442  

 

25. 

Komunitní tlumočníci na třídních schůzkách / [ Community interpreters at parental meetings ]  / 

Radka Balounová, Zuzana Vodňanská, Pavla Jenková -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 2, č. 2 (2015), s. 31-37. 

http://www.meta-ops-cz 

Možnosti spolupráce se společnostmi, které působí v oblasti integrace žáků-cizinců z třetích zemí 

a nabízejí řadu užitečných služeb (Meta, o.p.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Sdružení pro integraci 

http://katalog.npmk.cz/documents/420690
http://katalog.npmk.cz/documents/75297
http://katalog.npmk.cz/documents/274442
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a migraci, Klub Hanoi, informační portál Inkluzivní škola). Jednou z možností je bezplatné využití služeb 

komunitních tlumočníků. Autorka prvního článku se zaměřila na pomoc tlumočníků z vietnamštiny. 

V následujících dvou článcích je blíže představena společnost Meta - společnost pro příležitost mladých 

migrantů a Integrační centrum Praha (ICP) - nestátní organizace, která poskytuje ucelený komplex 

služeb migrantům a zároveň metodickou podporu a praktické rady pedagogům. 

třídní schůzka ; vzdělávání cizinců ; tlumočení ; tlumočník ; integrace žáka ; sdružení ; pomoc ; 

metodická činnost ; migrant ; spolupráce ve výchově ; vietnamština ; multikulturní výchova ; META ; 

Integrační centrum Praha, o. p. s. 

http://katalog.npmk.cz/documents/435227  

 

26. 

"Koukala jsem na to, jak si hrajou a mluví na sebe řečí, kterou vůbec nevnímám" : Jinakost u dětí 

s migrační zkušeností / [ I watched them play and speak a language that I didn’t take in : Otherness and 

children with migration experience ]  / Naďa Kabancová, Kateřina Machovcová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 28, č. 2 (2018), s. 269-289. 

Uvedeny jsou výsledky výzkumu zkušeností žáků s vnímáním vlastní jinakosti ve školní třídě. Výzkum 

vycházel z rozhovorů se čtyřmi respondenty, kterými byli mladí lidé ve věku 24–29 let žijící v České 

republice a kteří se do České republiky přistěhovali z Ukrajiny ve věku od šesti do devíti let. Informace 

získané z rozhovorů ukazují, jak souvisí neznalost jazyka s vyloučením z kolektivu vrstevníků. Ve školní 

třídě byly tyto děti často terčem posměchu, přičemž jejich učitelé s touto skutečností nijak nepracovali. 

Základem fungování dětí migrantů v každodenních interakcích bylo neustálé přizpůsobování se 

většině. 

základní škola ; první stupeň ; mladší školní věk ; migrant ; žák ; vrstevnická skupina ; vztahy mezi 

vrstevníky ; integrace žáka ; školní adaptace ; pedagogická podpora ; výsledek výzkumu ; zkušenost ; 

sebepercepce ; třída ; interview ; cizí jazyk ; jazyková bariéra ; vyloučení ; šikanování ; dítě migrujícího 

pracovníka ; přistěhovalec ; Ukrajina ; Česko ; čeština jako cizí jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/471686  

  

27. 

Letos čekáme hodně Argentinců / [ We expect a lot of Argentinians this year ]  / Jana Zrysová, Pavla 

Polechová -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] 

-- Roč. 8, č.3 (2002), s.8-10. 

Reportáž ze základní školy (předškolní věk - 6.ročník ZŠ) v Barceloně (Španělsko). Problematika výchovy 

a vzdělávání dětí přistěhovalců a jejich integrace do majoritní společnosti. Sestavování plánu práce 

školy - spolupráce s radnicí a rodiči. Multikulturní přístup k výchově a vzdělávání. Reportáž vznikla 

v rámci aktivit projektu INCLUSIVE (součást programu SOCRATES-COMENIUS). 

přistěhovalec ; výchova ; vzdělávání ; základní škola ; první stupeň ; integrace ; integrace žáka ; sociální 

integrace ; multikulturní výchova ; Španělsko 

http://katalog.npmk.cz/documents/435227
http://katalog.npmk.cz/documents/471686
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http://katalog.npmk.cz/documents/77645  

  

28. 

Máme ve třídě cizince / [ We have a foreigner in our class ]  / Petra Bačuvčíková -- cze 

In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- ISSN 2464-5680 [CZ] -- Roč. 2007, č. 2 

(2007), s. 25-26. 

Jev, kdy do třídy přijde jedno či více dětí cizí národnosti, je v českých školách stále častější. Jak učit 

cizince češtinu. Alespoň jedno pololetí by se měl starší žák učit češtinu pro cizince. Autorka doporučuje 

několik učebnic. Možnost spolupráce se spolužáky (mohou vytvářet kartičky se slovíčky, pořizovat 

nahrávky výslovnosti). Stejně tak cizinec může spolužákům ukázat abecedu, naučit je počítat či 

pozdravit apod. 

jazyk ; čeština ; cizí jazyk ; vyučovací jazyk ; cizinec ; učebnice ; výuka ; dítě cizí národnosti ; jazyková 

výuka 

http://katalog.npmk.cz/documents/210453  

  

29. 

Matematika v jazykově a kulturně heterogenních třídách : přístupy ve světě se různí / [ Mathematics 

in linguistically and culturally heterogeneous classes : approaches vary around the world ]  / Markéta 

Růžičková -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 13, č. 11 (2016), s. 37-39. 

Proces začleňování zvyšujícího se počtu žáků - cizinců na českých školách s sebou nese problémy 

jazykové, obsahové i kulturní. Různé země řeší integraci nově příchozích žáků odlišnými způsoby; např. 

Francie umisťuje žáky do speciálních tříd pro nováčky, naopak Itálie se řídí principem jednotné školy. 

V předloženém článku je řešena problematika výuky matematiky v jazykově a kulturně heterogenních 

třídách. Je vysvětlen rozdíl mezi metodou CLIL (výuka integrující jazyk a obsah) a výukou matematiky 

cizinců, dále jsou doporučeny otázky, které by si měl učitel položit při plánování hodin a také způsob, 

jak pomoci žákům s omezenou znalostí jazyka. 

škola ; žák ; cizinec ; přistěhovalec ; migrant ; dítě cizí národnosti ; heterogenní třída ; matematika ; 

výuka ; vyučovací metoda ; integrace žáka ; jednotná škola ; předsudek ; rovnost možností ; 

multikulturní výchova ; jazyková bariéra ; práce učitele 

http://katalog.npmk.cz/documents/453546  

  

30. 

Meta o.s. sdružení pro příležitosti mladých emigrantů / [ Meta - civic association for young emigrants 

]  / Lucie Procházková, Gabriela Ganczarczyk, Lucie Zrůstová -- cze 

In: Řízení ve školství : publikace pro řídící pracovníky ve školství -- ISSN 2336-7768 -- Roč. 21, č. 6 (2013), 

s. 40-53. 

Nový seriál o občanských sdruženích, která pomáhají školám a školským zařízením. Jako první bylo 

vybráno o.s. META, které pomáhá s integrací cizinců v českých školách. Krátce z historie, cílová skupina 

http://katalog.npmk.cz/documents/77645
http://katalog.npmk.cz/documents/210453
http://katalog.npmk.cz/documents/453546
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a hlavní cíle. V současné době META realizuje čtyři hlavní projekty: 1) Program na podporu 

pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci, 2) Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání, 

3) Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze, 4) Registrovaná sociální služba - odborné sociální 

poradenství. Popis projektů, doba realizace, kontaktní osoba a adresa. 

žák ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; migrant ; přistěhovalec ; cizinec ; cizinecká 

politika ; integrace žáka ; vzdělávání cizinců ; další vzdělávání učitelů ; občanské sdružení ; pracovní 

příležitost ; pomoc ; sociální politika ; META 

http://katalog.npmk.cz/documents/423909  

  

31. 

Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách 

[ Methodological recommendations for the integration of foreign pupils into education in Czech 

primary schools ]  -- cze 

In: Řízení ve školství : publikace pro řídící pracovníky ve školství -- ISSN 2336-7768 -- Roč. 21, č. 3 (2013), 

s. 30-39. 

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/seznam-zakladnich-skol-pro-deti-z-eu 

Žáci-cizinci v české základní škole. Začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému vyžaduje 

nejen znalost školského zákona, ale i základní orientaci v typech pobytových režimů, které ovlivňují 

práva a povinnosti těchto žáků - 1) děti občanů ze států EU, 2) děti žadatelů o azyl nebo děti azylantů, 

3) děti cizinců třetích zemí. Podrobný výčet a popis metodických doporučení, která vycházejí 

z Metodického listu k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů a informace o školních 

poradenských pracovištích a neziskových organizacích včetně kontaktů. 

povinná školní docházka ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; migrant ; cizinecká politika ; integrace 

žáka ; vzdělávání cizinců ; vzdělávací možnosti ; rovnost možností ; jazyková politika 

http://katalog.npmk.cz/documents/417957  

  

32. 

Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů / [ Methodical guide for 

teaching Czech language to immigrant pupils ]  / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 53, č.4 (2002/03), s.179-184. 

Návrh Metodického listu k vyučování českému jazyku pro učitele žáků cizinců v základní a střední škole. 

Hlavní zásady školní práce. 

čeština ; výuka ; cizí jazyk ; zahraniční žák ; přistěhovalec ; didaktika ; základní škola ; střední škola ; 

učitel ; dítě cizí národnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/83196  
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33. 

MŠMT avizovalo přípravu významné změny v podpoře cizinců, ale opomíjí ostatní děti s odlišným 

mateřským jazykem / [ Ministry of Education, Youth and Sports had announced the preparation of 

a significant change in the support of foreigners, but now it neglects other children with different 

mother tongue ]  / Tým Meta, o. p. s. -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 17, č. 6 (2020), s. 37-39. 

Článek obsahuje informaci o konferenci Neznalost jazyka neomlouvá?! pořádanou bývalou veřejnou 

ochránkyní práv Annou Šabatovou ve spolupráci se společností META, o. p. s. Zástupcem MŠMT byl 

představen nový systém jazykové přípravy a následné podpory cizinců s nedostatečnou znalostí 

vyučovacího jazyka na všech stupních škol. Nový systém podpory je velmi potřebný, ale existuje řada 

parametrů, které návrh opomíjí. Text přináší shrnutí dalších potřebných změn v systému jazykové 

přípravy, které byly v panelových diskusích zmíněny. Článek o konferenci na: https://www.meta-

ops.cz/aktuality/znalost-cestiny-je-zakladnim-predpokladem-akademickeho-uspechu. 

základní škola ; střední škola ; žák ; cizinec ; migrant ; mateřský jazyk ; cizí jazyk ; ústní projev ; jazyková 

bariéra ; jazyková výuka ; jazyková politika ; práva dítěte ; výuka ; podpora ; ministerstvo školství 

http://katalog.npmk.cz/documents/477955  

  

34. 

Multietnická komunikace, zvláště ve škole / [ Multiethnic communication, particularly at school ]  / 

Marie Čechová, Ludmila Zimová -- cze 

In: Naše řeč -- [CZ] -- Roč. 84, č.2 (2001), s.57-61. 

Zkušenosti s řešením problémů se začleňováním dětí cizinců do české školy, do vyučovacího procesu. 

Zjištění potřeb dalšího vzdělávání učitelů, potřeby speciální přípravy. 

základní škola ; žák ; školní adaptace ; výzkum ; dítě cizí národnosti ; multikulturní výchova ; další 

vzdělávání učitelů 

BOA002 

http://katalog.npmk.cz/documents/73236  

  

35. 

Multikulturalita neformálně / [ Multiculturalism informally ]  / Pavlína Částková, Jana Randa -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 2, č. 1 (2015), s. 25-26. 

http://varianty.cz 

Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání jsou v oblasti neformálního vzdělávání podporovány 

prostřednictvím finančních dotací a grantových projektů. Jedním z nich je projekt Síť multikulturních 

otevřených klubů - prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování 

(SMOK). Součástí projektu bylo vytvoření metodických příruček pro lektory volnočasového vzdělávání: 

Poznáváme svět všemi smysly (předškolní a mladší školní věk), S kým tady žiju (mladší školní věk), 

http://katalog.npmk.cz/documents/477955
http://katalog.npmk.cz/documents/73236
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Objevování (mládež od 14 let), Multikulturní víkend (14-18 let). Hlavním obsahem jsou konkrétní 

aktivity, které je možné uplatnit při práci s dětmi a mládeží. 

multikulturní výchova ; kulturní pluralismus ; mezikulturní komunikace ; integrace ; mimoškolní 

výchova ; neformální vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; metodická příručka ; interpersonální vztahy ; 

mládež ; učitel 

http://katalog.npmk.cz/documents/434759  

  

36. 

Multikulturální výchova / [ Multicultural education ]  / Karel Rýdl -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] 

-- Roč. 4, č.1 (1998), s.4-5. 

Podmínky pro vzdělávání dětí cizinců na českých školách. Problémy s jazykovou bariérou. Příklady 

vstřícného a individuálního přístupu učitelů k výuce dětí cizinců na některých základních školách. 

Upozornění na opačné případy, kdy jsou děti (které ještě češtinu neovládají nebo velmi málo) 

přeřazovány do zvláštních škol - bez ohledu na jejich inteligenci. Multikulturální výchova ve světě. 

multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; role učitele ; základní škola ; individuální přístup ; jazyková 

bariéra ; výuka ; školská politika ; zahraničí ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/53144  

  

37. 

Mým jazykem je čeština, i když ne tak docela / [ My language is Czech, although not quite so ]  / Blanka 

Gruntová ; [Fotografie] Lucie Slavíková-Boucher -- cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 57, č. 5 (2010), s. 22-24. 

Česká škola bez hranic (ČŠBH) pomáhá vychovávat a učit český jazyk děti českého původu, které žijí 

s rodiči v zahraničí nebo cizince žijící v ČR. Nabízí rozvoj mluvené češtiny v předškolním věku (18 měsíců 

až 6 let) a výuku tří předmětů v letech povinné školní docházky. Jaké jsou problémy bilingvních dětí, 

jak se mohou učit kultivovaně vyjadřovat v češtině. S metodami práce ve 3. třídě ČSHB v Paříži nás 

seznamuje autorka textu, která je lektorkou na katedře bohemistiky Institutu orientálních jazyků 

a kultur v Paříži a vyučující ČŠBH. 

dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; učitel v zahraničí ; dvojjazyčné vzdělávání ; 

bilingvismus ; jazyková bariéra ; jazyková výuka ; vyučovací metoda ; mateřský jazyk ; čeština ; Česká 

škola bez hranic ; Paříž (Francie) 

http://katalog.npmk.cz/documents/272854  

  

38. 

Na zkušenou do ciziny / [ Gaining experience abroad ]  / Eva Jedelská -- cze 

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- 

Roč. 41, č. 5 (2011), s. 40-42. 

http://katalog.npmk.cz/documents/434759
http://katalog.npmk.cz/documents/53144
http://katalog.npmk.cz/documents/272854
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Informace a doporučení pro rodiče o výměnných jazykových pobytech v zahraničí. Zážitky a zkušenosti 

žáků ze ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou Kladská v Praze 2. Výměnný jazykový pobyt může být pro 

žáka velkým zážitkem, ale také se může cítit opuštěný a osamělý. Autorka textu popisuje vlastní zážitky 

s evropskými dětmi, které k nim do rodiny přijely na výměnu a zárověň zkušenosti svých dcer s pobyty 

v zahraničí. 

základní škola ; výměna žáků ; mezinárodní výměna ; mezinárodní spolupráce ; jazykové vzdělávání ; 

pobyt v cizině ; studijní cesta ; zahraniční jazykový pobyt ; zahraniční žák ; postoj žáka ; multikulturní 

výchova ; Základní škola s RvJ, Kladská, Praha 2 

http://katalog.npmk.cz/documents/308486  

  

39. 

Naše školy si na cizince zatím moc nezvykly / [ Czech schools haven't got used to foreigners yet ]  / 

Hana Krejsová ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 17, č. 10 (2010), s. 8-11. 

Začleňování dětí-cizinců do českých škol. Faktory, které toto začleňování ovlivňují: celkové klima ve 

třídě, znalost českého jazyka, kulturní zázemí dítěte, jeho věk, dosavadní zkušenosti, sociální 

schopnosti, ochota poznávat prostředí a kulturu. Navazování kontaktu mezi dětmi, rozvíjení vzájemné 

komunikace. Přijímání dětí-cizinců dospělými - různá škála postojů, působení těchto postojů na děti ve 

škole. Adaptační problémy dětí-cizinců, průběh adaptace z hlediska Maslowovy pyramidy potřeb 

(potřeby fyzické, potřeba bezpečí a důvěry, potřeba pozitivních sociálních vztahů). Nevhodné 

stereotypy vznikající ve vztahu k jednotlivých národnostem cizinců. Podmínky úspěšné adaptace dětí-

cizinců. Interkulturní vzdělávání jako prevence některých negativních jevů (rasismus, xenofobie apod.). 

Problematika cizinců druhé generace. 

dítě cizí národnosti ; adaptace ; školní adaptace ; mezikulturní komunikace ; multikulturní výchova ; 

stereotyp ; postoj ; cizinec 

http://katalog.npmk.cz/documents/306666  

  

40. 

Několik poznámek k začleňování nečeských žáků do českého školního prostředí / [ Some remarks on 

integration of non-Czech pupils into Czech school environment ]  / Jiří Hasil -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 55, č. 4 (2004/2005), s. 173-177. 

Problematika začleňování nečeských žáků do českých škol. Údaje o národnostním složení žáků českých 

škol od r. 2002/2003 (zdroj Ústav pro informace ve vzdělávání). Poslání učitelů českého jazyka na ZŠ 

a SŠ. Studium nečeských studentů na VŠ, jejich připravenost/nepřipravenost ke studiu češtiny. 

Problematika češtiny jako cizího jazyka. 

dítě cizí národnosti ; cizinec ; přistěhovalec ; etnická menšina ; integrace žáka ; výuka ; základní škola ; 

střední škola ; čeština ; cizí jazyk ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; statistická data ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/196717  
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41. 

Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole = Unexpected side effects 

of integration of immigrant children in the Norwegian primary school / [  ]  / Klára Záleská -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 20, 

č. 1 (2015), s. 117-132. 

Teoretický kontext tématu začleňování dětí přistěhovalců do norských základních škol. Vývoj norské 

integrační politiky. Výsledky empirického výzkumu, který se zaměřil na (ne)úspěšnost jedné základní 

školy v Oslu v začleňování žáků z přistěhovalckých rodin a na to, proč z této školy odcházejí žáci 

majoritní společnosti. Použito bylo metody případové studie. Bylo zjištěno, že učitelé kladli přílišný 

důraz na podporu minoritních žáků, což vedlo k oslabení pozice jejich norských vrstevníků, dalšími 

důvody byla specifika přistěhovaleckých žáků, komunikace s jejich rodinami aj. 

integrace ; přistěhovalec ; cizinecká politika ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; základní škola ; 

případová studie ; Norsko 

http://katalog.npmk.cz/documents/451302  

  

42. 

NIDV a nový web k podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci / [ NIDV and its new website to 

support teachers in their work with children/pupils-foreigners ]  / Eva Vincejová -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 13, č. 12 (2016), s. 11-12. 

Národní institut pro další vzdělávání http://cizinci.nidv.cz 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) poskytuje v současné době komplexní podporu (vzdělávací, 

informační, metodickou) pedagogickým pracovníkům škol při začleňování žáků-cizinců do výuky 

a jejich vzdělávání. V rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky-cizinci ve 

školách zahájil činnost nového webu http://cizinci.nidv.cz. Autorka článku informuje, co tento web 

nabízí. Na základě spolupráce se školami připravuje NIDV sborník Příklady dobré praxe. 

učitel ; žák ; cizinec ; přistěhovalec ; výuka ; vzdělávání cizinců ; metodická činnost ; World Wide Web ; 

webová stránka ; pomoc ; portál ; poradenská služba ; vzdělávací program 

http://katalog.npmk.cz/documents/454179  

  

43. 

Nové metody ve škole [ New methods in school ]  -- cze 

In: Řízení ve školství : publikace pro řídící pracovníky ve školství -- ISSN 2336-7768 -- Roč. 22, č. 3 (2014), 

s. 48-52. 

http://www.meta-ops.cz 

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů zaměřuje svou činnost na oblast integrace 

cizinců do vzdělávacího systému. V rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při 

práci s žáky jsou v rámci dalšího vzdělávání realizovány semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ. Cílem 

seminářů je posílit kompetence pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení při 

http://katalog.npmk.cz/documents/451302
http://katalog.npmk.cz/documents/454179
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začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Nabídky 

seminářů včetně anotace a kontaktu pro přihlášení. 

žák ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; migrant ; přistěhovalec ; vzdělávání cizinců ; 

integrace žáka ; další vzdělávání učitelů ; seminář ; základní škola ; mateřská škola ; střední škola ; 

META 

http://katalog.npmk.cz/documents/426333  

  

44. 

Nové metody ve škole / [ New methods in school ]  / Petra Kozlíková -- cze 

In: Řízení ve školství : publikace pro řídící pracovníky ve školství -- ISSN 2336-7768 -- Roč. 22, č. 5 (2014), 

s. 29-38. 

http://www.meta-ops.cz 

Informace o seminářích, které pro učitele organizuje META o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých 

migrantů. Semináře jsou organizovány v rámci projektu Program na podporu pedagogických 

pracovníků při práci s žáky cizinci. Jejich cílem je posílit kompetence pedagogů všech typů škol 

a školských zařízení při začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního 

prostředí. Rozpis seminářů, anotace, obsah, doporučení, časový rozsah. Projekt je spolufinancován 

z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; přistěhovalec ; cizinecká politika ; vzdělávací projekt ; 

vzdělávání cizinců ; další vzdělávání učitelů ; integrace žáka ; metodická činnost ; multikulturní 

výchova ; seminář ; META ; inkluze ; 2014-2015 

http://katalog.npmk.cz/documents/433463  

  

45. 

Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců / [ The new approach to education of the children of 

immigrants ]  / Hans van Luit, Jo Nelissen ; [Překl.] Zuzana Nelissen-bradová -- cze -- Lit.29 

In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 45, č.3 (1995), s.250-259. 

Shrnutí holandských zkušeností se vzdělávacími programy pro děti přistěhovalců. Studijní problémy 

dětí z etnických menšin od začátku školní docházky. Popis nového vzdělávacího programu 

orientovaného na výchovu a vzdělání imigrantských dětí už v předškolním věku. Příprava dětí ve věku 

4-6 let doma podle speciálních instrukcí jejich matky. Zaměření pogramu na stimulování jazykového, 

rozumového a sociálně-emocionálního rozvoje dítěte. 

vzdělávací projekt ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; přistěhovalec ; etnická menšina ; 

Nizozemsko 

http://katalog.npmk.cz/documents/37335  

  

46. 

Občianske názory a aktivity 14-ročných žiakov / [ Civic opinions and activities of 14 year-old pupils ]  / 

Ladislav Macháček -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 

http://katalog.npmk.cz/documents/426333
http://katalog.npmk.cz/documents/433463
http://katalog.npmk.cz/documents/37335


Stránka 19 z 75 
 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- 

Roč. 18, č. 1 (2012), s. 15-22. 

Výsledky výzkumu občanských postojů a aktivit 14 letých žáků na Slovensku. Výzkum byl součástí 

mezinárodního šetření ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study). Výzkum 

sledoval školní a volnočasové aktivity spojené s občanstvím, názory na občanství a roli občana 

v současné společnosti, postoje k rovnosti pohlaví, k menšinám a přistěhovalcům, důvěru v instituce, 

pocit národní identity apod. 

postoj žáka ; starší školní věk ; občanství ; občanská účast ; menšina ; gender ; rovnost možností ; 

přistěhovalec ; národní vědomí ; výsledek výzkumu ; Slovensko ; věk 14 ; 2009 

http://katalog.npmk.cz/documents/402343  

  

47. 

Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem - spolupráce pedagogicko-psychologické poradny 

a základní školy / [ Work with pupils with a different mother tongue - cooperation between 

pedagogical-psychological counseling and primary school ]  / Magdaléna Vrbová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Psychologie pro praxi -- ISSN 1803-8670 -- Roč. 52, č. 1 (2017), s. 53-59. 

Případová studie na téma práce s žákem s odlišným mateřským jazykem v rámci současného stavu 

českého školství. Příslušná legislativa. Proces akulturace žáků-cizinců jako cílové skupiny, jejich 

začleňování a socializace ve školním kolektivu. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Dosažení osobní pohody, sebevědomí a další psychologické faktory související s akulturací. Počty 

cizinců v ČR, kazuistika vietnamského chlapce. 

přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; akulturace ; pedagogicko-psychologická poradna ; základní škola ; 

spolupráce ; subjektivní spokojenost ; případová studie ; sebevědomí ; kazuistika ; Vietnamci 

http://katalog.npmk.cz/documents/466250  

  

48. 

Pravopisné problémy žáků-cizinců (ve srovnání s českými žáky) / [ Spelling problems of foreign pupils 

]  / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 55, č. 2 (2004/2005), s. 59-67. 

Výsledky analýzy diktátů žáků-imigrantů (začátečníci a mírně pokročilí) na základních a středních 

školách v severních a jižních Čechách a v Praze. Nejčastější chyby, rozlišení chyb podle toho, zda se 

týkaly grafiky, slova a jeho stavby, pravopisu včetně interpunkce. Postupy vhodné pro osvojování české 

grafiky a pravopisu u žáků-cizinců. V příloze uvedeny standardizované diktáty a diferenciace chyb. 

čeština ; výuka ; pravopis ; diktát ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; vyučovací metoda ; 

písemný projev ; jazyková dovednost ; žák ; základní škola ; střední škola ; výzkum 

http://katalog.npmk.cz/documents/102523  

 

49. 

http://katalog.npmk.cz/documents/402343
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Problematika výuky dětí z cizích zemí / [ Problems of the foreign children teaching ]  / Štěpán Ježek -- 

cze 

In: Talent : měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol -- ISSN 1212-3676 [CZ] -- Roč. 4, 

č.10 (2001), s.10-12. 

Učitel hudby, který působí na mezinárodní umělecké škole (International School for Music and Fine 

Arts Prague), poukazuje na některé obtíže spojené s výukou dětí cizinců. Za předpoklad úspěchu 

považuje dokonalou znalost zvyklostí národa, ze kterého žák pochází (včetně jeho rodinného 

prostředí). Učitel se musí snažit, aby se mezi ním a žákem vytvořil pozitivní vztah. Bez vzájemného 

respektování odlišnosti, bez porozumění a důvěry nemůže učitel uspět. 

zahraniční žák ; žák ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; hudba ; výuka ; hudební škola ; pedagogická 

komunikace ; vztah učitel-žák ; rodinné prostředí ; kulturní zázemí 

http://katalog.npmk.cz/documents/76148  

  

50. 

Problematika vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem v českém základním 

školství = Difficulties in the Education and Integration of Pupils with Differing Mother Tongues into the 

Czech Primary School System / [  ]  / Jaromíra Šindelářová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 8, č. 2 (2016), s. 82-90. 

Narůstající počet žáků-cizinců v českých základních školách, i ze zemí, s nimiž nemá české školství 

dosavadní zkušenosti (Sýrie, Afghánistán, Irák, Eritrea, Somálsko). S ohledem na probíhající migrační 

vlnu v evropském prostoru pověřila česká vláda ministerstvo školství řadou úkolů zaměřených na 

přípravu nové koncepce integrace cizinců v základních školách a školských zařízeních. Autorka věnuje 

pozornost opatřením MŠMT k dosažení lepší podpory vzdělávání žáků-cizinců (diagnostika znalostí 

českého jazyka, rozřazování do tří až čtyř jazykových úrovní, průběžné vyhodnocování znalostí ČJ, 

jazykové kurzy pro cizince bez znalosti ČJ apod). Dále informuje o individuální práci pedagoga s žáky-

cizinci nad rámec běžné výuky v případech jiného předchozího vzdělávání a kulturních odlišností, 

o zapojování žáků-cizinců do mimoškolních aktivit a o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

migrant ; přistěhovalec ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; základní škola ; čeština ; cizí jazyk ; 

vyučovací jazyk ; znalost ; činnosti mimo vyučování ; další vzdělávání učitelů ; Česko (Československo). ; 

Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/465092  

  

51. 

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ" 

dospěl ke svému závěru / [ Project "Teacher education to the integration of pupils and students with 

special needs at primary and secondary schools" came to a close ]  / Vladimír Přívratský -- cze 

In: Bulletin : Unie Comenius -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 18, č. 31-32 (2010), s. 23-28. 

Realizace projektu Unie Comenius "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými 

potřebami na ZŠ a SŠ" (2008-2010). Projekt byl určen především pedagogům ze Středočeského kraje; 

zde rychle narůstá počet škol a podíl žáků z jiného etnického a kulturního prostředí. Vzdělávací 

http://katalog.npmk.cz/documents/76148
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program se specializoval na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace jedinců a skupin 

se specifickými vlastnostmi a potřebami ve vzdělávání (přistěhovalci). Cílem projektu bylo připravit 

experty pro tuto problematiku na ZŠ a SŠ. Seznamy přednášek, seminářů, workshopů, panelových 

diskusí a exkurzí k tomuto tématu. Projekt byl uskutečněn v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 

vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; integrace žáka ; základní škola ; střední škola ; etnická 

skupina ; speciální vzdělávací potřeby ; přistěhovalec ; poradenství ; speciální pedagogika ; Unie 

Comenius ; 2008-2010 

http://katalog.npmk.cz/documents/348685  

  

52. 

Projekt zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, který je 

řešen na FF UK / [ Project oriented on the improvement of quality of education and inclusion of pupils 

with different mother tongue together with its radical innovation, which is solved in the Philosophical 

Faculty, Charles University ]  / Daniela Neubergová, Yulia Semyachkina -- cze 

In: Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics -- ISSN 1804-3240 -- Roč. 9, č. 1 (2018), 

s. 141-142. 

Představení projektu řešeného v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK, jehož cílem je 

navrhnout a připravit edukační systém pro vzdělávání žáků, jejichž rodným jazykem není čeština, na 

základě inovativních metodik a moderních didaktických nástrojů. Projekt se orientuje na různé stupně 

vzdělávání a poskytuje podporu pedagogům, budoucím pedagogům i žákům samotným v oblasti 

vzdělávání a integrace žáků s jiným mateřským jazykem než češtinou. Podpora je poskytována 

prostřednictvím 6 dílčích klíčových aktivit, které jsou v článku stručně představeny. 

dítě cizí národnosti ; čeština ; vzdělávání ; integrace žáka ; pomoc ; učitel ; student učitelství ; projekt ; 

inovace ve vzdělávání ; metodika ; didaktika ; pedagogická podpora ; Univerzita Karlova. 

http://katalog.npmk.cz/documents/470376  

  

53. 

Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ / [ Teacher training for work 

with pupils with foreign mother tongue in standard primary school ]  / Eva Hájková -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy: 9 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2005, č. 2 (2005), s. 79-83. 

Se vzrůstajícím počtem žáků - cizinců v běžných třídách českých ZŠ se jako nejdůležitější aspekt 

integrace imigrantů jeví aspekt komunikační. Kvantitativní a zvláště kvalitativní změny v požadavcích 

na vyučování češtině předpokládají vývoj v didaktice češtiny samé, ale i určité obsahové změny 

v dosavadní přípravě učitelů, které by mohly vyústit ve vytvoření samostatného studijního programu 

učitelství češtiny jako jazyka cizího. Článek přináší základní obsahové teze přípravných programů. 

multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; dítě ; cizinec ; čeština ; cizí jazyk ; mateřský jazyk ; 

vzdělávání učitelů ; základní škola ; studijní program 

http://katalog.npmk.cz/documents/107019  
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54. 

Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním / [ Approaches to initial 

education of socially disadvantaged children ]  / Miroslava Bartoňová -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy: 8 

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 18, 

č. 2 (2008), s. 101-120. 

Prezentace výsledků výzkumného šetření realizovaného v letech 2000 - 2008 v přípravných třídách 

základních škol v České republice. Cílem šetření byla komplexní analýza teoretických a empirických 

zdrojů týkajících se problematiky multikulturní výchovy jedinců z odlišného etnického prostředí 

s důrazem na možnosti edukace v přípravné třídě. Metodologie výzkumu. Základní informace 

a legislativa. Náplň práce asistenta pedagoga. Vzdělávací programy. Možnosti využití výsledků 

výzkumu a další opatření pro speciálněpedagogickou teorii a praxi, úkoly. 

žák ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; Romové ; sociálně znevýhodněný ; multikulturní 

výchova ; vzdělávání ; vzdělávací program ; přípravný ročník ; počáteční vyučování ; kompenzační 

vzdělávání ; základní škola ; první stupeň ; školská legislativa ; výzkum ; Česko ; 2000-2008 

http://katalog.npmk.cz/documents/243201  

  

55. 

Přístupy ruských rodin k domácí přípravě svých dětí v českém školním kontextu = Approaches of 

Russian Families to Children's Home Preparation for School in the Czech School Context / [  ]  / Ksenia 

Kryuchkova -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 7, č. 3 (2017), s. 21-45. 

Empirická studie se věnuje problematice vzdělávání cizinců, konkrétně se zaměřuje na děti z ruských 

rodin, které procházejí procesem akulturace v českém školním prostředí. Sleduje dva důležité body 

ovlivňující vzdělávání ruských dětí v české škole: názory ruských rodičů na vzdělávání jejich dětí 

v prostředí českých škol a přístupy ruských rodičů k domácí přípravě jejich dětí. Popisuje, jak jsou tyto 

dva body propojeny se strategiemi akulturace, jež si sledované rodiny vybraly. 

vzdělávání cizinců ; dítě cizí národnosti ; akulturace ; názor ; rodina ; rodiče ; rodičovská účast ; domácí 

příprava žáků a studentů ; školní prostředí ; Rusové 

http://katalog.npmk.cz/documents/467731  

  

56. 

Skupinová výuka - Labyrint migrace / [ Group work in school - Labyrinth of migration ]  / Tereza 

Kamenická, Jana Odstrčilová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 13, č. 6 (2016), s. 38-41. 

http://www.varianty.cz/publikace 

Dva související články, jak pracovat ve výuce s tématem migrace. Vyučující na Gymnáziu Jana Palacha 

v Praze předkládá výukový program Labyrint migrace, který pomohl studentům zorientovat se ve 

složité a navíc aktuální problematice. Učitelé zpracovali 8 různých témat, přizvali odborníky a studenti 

http://katalog.npmk.cz/documents/243201
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absolvovali přednáškové bloky s následnou panelovou diskusí. V následujícím článku je představena 

nová příručka Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci, která nabízí učitelům sedm aktivit pro práci se třídou, 

jak učit o tématu migrace na 2. stupni základních škol. 

základní škola ; gymnázium ; uprchlík ; migrace ; cizinecká politika ; skupinová práce ; argumentace ; 

diskuse ; výchovně vzdělávací cíle ; cíl výuky ; vyučovací metoda ; příručka ; informační pomůcka ; 

multikulturní výchova 

http://katalog.npmk.cz/documents/451880  

  

57. 

Spolupráce se školou pohledem rodičů žáků pocházejících z etnických menšin / [ Cooperation with 

school in view of parents of pupils from ethnic minorities ]  / Eva Švarcová, Jiří Mareš -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy: 14 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2006, č. 1 (2006), s. 42-56. 

Příspěvek se zabývá problematikou dětí i rodičů z menšinového prostředí, začleňováním menšin, 

bariérami v dialogu mezi rodiči a učiteli, seznamuje s vietnamskými kulturními tradicemi. Součástí 

příspěvku je i empirická sonda, jejímž cílem bylo zjistit od rodičů jiného etnika, jaké jsou bariéry mezi 

nimi a českou školou a jak hodnotí český školský systém ve srovnání se školským systémem ve své zemi. 

rodina ; škola ; spolupráce ve výchově ; etnická menšina ; dítě ; rodiče ; multikulturní výchova ; kultura 

země původu ; kulturní integrace ; pedagogický výzkum ; Vietnamci 

http://katalog.npmk.cz/documents/204405  

  

58. 

Svet vzdelávania sprístupniť aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia / [ To make the world 

of education accessible also for children from socially disadvantaged environment ]  / Dagmar 

Kopčanová -- slo 

In: Vychovávateľ -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 57, č. 4 (2008/2009), s. 6-10. 

Hlavní úlohou vzdělávání je poskytnout dětem všechny potřebné vědomosti a dovednosti tak, aby se 

staly užitečnými členy lidské společnosti. Problém zařazování dětí přicházejících z jinojazyčného 

prostředí do školy. Informace o mezinárodním odborném semináři zaměřeném na stejný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Důležitá úloha UNESCO a Rady 

Evropy pro podporu mezinárodních výzkumných projektů na dané téma. 

systém výchovy a vzdělávání ; vzdělávání ; přístupnost vzdělání ; sociálně znevýhodněný ; rovnost 

možností ; dítě cizí národnosti ; Slovensko 

http://katalog.npmk.cz/documents/247822  

  

59. 

Škola jako místo setkávání různých kultur / [ School as a meeting place for different cultures ]  / Jana 

Lidická -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

http://katalog.npmk.cz/documents/451880
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In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 1 (2012), s. 35-37. 

S narůstající globální migrací je pomalu obtížné hledat třídy, kde by nebyl alespoň jeden žák cizí 

národnosti. Škola se tak stává místem střetávání odlišných kultur, což může u žáků vyvolat projevy tzv. 

kulturního šoku či akulturačního stresu. Dítě - cizinec se musí naučit novou řeč, nové dovednosti 

a komunikační vzorce, musí si hledat nové kamarády. Některé děti jsou adaptabilní, rychle se učí, 

snadno se přizpůsobí. Není to ale pravidlo. Pro většinu dětí je alespoň ze začátku škola velkou 

psychickou zátěží. 

dítě cizí národnosti ; žák ; migrant ; přistěhovalec ; cizinec ; škola ; vzdělávání ; psychická zátěž ; vztahy 

mezi vrstevníky ; školní adaptace ; integrace žáka ; kulturní integrace 

http://katalog.npmk.cz/documents/370635  

  

60. 

Tvorba skríningového testu čítania s porozumením = Developing a screening test of reading 

comprehension / [  ]  / Martin Kmeť, Vladimír Dočkal -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 52, č. 3-4 (2018), s. 224-243. 

V úvodu příspěvek shrnuje a vyhodnocuje zkušenosti z mezinárodních výzkumných studií PISA a PIRLS 

týkající se testování porozumění čtenému textu. Poté se věnuje dalším diagnostickým nástrojům 

a metodikám zkoumání čtenářské gramotnosti a vývoji skríningového testu na Slovensku zaměřeného 

na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje průběh a výsledky ověřování vyvinutého testu 

CHITT na vzorku 983 dětí z celého území Slovenské republiky s různým mateřským jazykem, se 

sluchovým postižením a s poruchami učení. Zabývá se statistickými parametry testu a hodnotí jeho 

reliabilitu. 

čtení ; porozumění textu ; test ; standardizovaný test ; hodnocení ; speciální vzdělávací potřeby ; 

sluchově postižený ; porucha učení ; dítě cizí národnosti ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; 

Slovensko 

http://katalog.npmk.cz/documents/472305  

  

61. 

Tvorba učebních materiálů češtiny pro Ukrajince : situace a nové výzvy / [ Formation of teaching 

materials to Czech language for Ukrainians : situation and new challenges ]  / Jana Macurová -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Nová čeština doma a ve světě -- ISSN 1805-367X -- Roč. 2011, č. 1 (2011), s. 23-30. 

Ukrajinci jako nejpočetnější národnostní menšina v České republice. Růst zájmu Ukrajinců o učení se 

češtině. Politika českého státu vůči cizincům. Typologie ukrajinských zájemců o češtinu. Průzkum 

východoslovanského trhu s učebnicemi češtiny se zaměřením na situaci v Ukrajině. Analýza 

dostupných učebnic českého jazyka pro Ukrajince. Oblasti, na které by se měl zaměřit příští výzkum. 

čeština ; cizí jazyk ; cizinec ; národnostní menšina ; cizinecká politika ; jazyková politika ; trh ; učebnice ; 

analýza ; Ukrajina ; Česko ; Ukrajinci 

http://katalog.npmk.cz/documents/371572  
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62. 

Učebnice pro žáka-cizince / [ Textbooks for pupil-foreigner ]  / Zuzana Hajíčková -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy: 13 

In: Nová čeština doma a ve světě -- ISSN 1805-367X -- Roč. 2016, č. 1 (2016), s. 36-49. 

Protože v současnosti nejsou pro žáky-cizince k dispozici učebnice odpovídající požadavkům RVP, které 

by zároveň zohledňovaly jejich jazykové limity, zaměřuje se příspěvek na možnost adaptace stávajících 

učebnic pro potřeby žáků-nerodilých mluvčích a na využitelné dokumenty pro vyučování cizímu jazyku 

(např. referenční popisy češtiny jako cizího jazyka aj.). Dále prezentuje výsledky šetření porovnávajícího 

úspěšnost žáků-cizinců v řešení úloh a porozumění textu při využití dvou variant textu dějepisné 

učebnice pro druhý stupeň základní školy. První variantou byl původní text, druhou text upravený do 

podoby odpovídající jazykovým možnostem žáků-cizinců. 

učebnice ; dějepis ; základní škola ; text ; porozumění textu ; úroveň vědomostí ; čeština ; cizí jazyk ; 

dítě cizí národnosti ; vzdělávání cizinců ; úprava ; přizpůsobení 

http://katalog.npmk.cz/documents/455319  

  

63. 

Učitelská self-efficacy při práci s dětmi-cizinci v širších souvislostech / [ Teachers’ self-efficacy in 

immigrant children education in a broader context ]  / Klára Záleská, Alicja Leix -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 28, č. 2 (2018), s. 328-356. 

Po roce 1989 začal v české společnosti stoupat počet cizinců a s ním i počet dětí cizinců v základních 

školách. Celkově se jedná o 2% žáků na českých základních školách, a to především v Praze, velkých 

krajských a příhraničních městech. Nejpočetnější skupinu tvoří Ukrajinci. Cílem předkládaného 

výzkumu bylo prozkoumat, jak se učitelé cítí v roli vzdělavatelů dětí-cizinců, jaká je jejich self-efficacy, 

neboli důvěra ve vlastní schopnosti, při práci s touto cílovou skupinou a co ji ovlivňuje. Odpovědi byly 

získávány pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů s učiteli s různě velkou zkušeností s výukou 

dětí-cizinců. Self-efficacy učitelů negativně ovlivňují jejich obavy, a to především z práce s dětmi 

s nulovou znalostí českého jazyka a s dětmi pocházejícími ze vzdálených kultur. Učitelé sami poukazují 

na možné způsoby, jak zvýšit svou self-efficacy, mezi návrhy jsou např. přípravné třídy pro děti-cizince 

bez znalosti češtiny či posílení vzdělávání učitelů v oblastech týkajících se praktických aspektů práce 

v kulturně nehomogenní třídě. 

základní škola ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; vzdělávání cizinců ; učitel ; 

sebedůvěra ; sebehodnocení ; výuka ; zvládání ; výsledek výzkumu ; interview ; analýza ; jazyková 

bariéra ; kultura země původu ; návrh ; zlepšení ; přípravný ročník ; vzdělávání učitelů ; heterogenní 

třída ; self-efficacy ; 1989- 

http://katalog.npmk.cz/documents/471820  

  

64. 

Úroveň žáků-cizinců ve slohové výuce = The Level of Stylistic eEducation of Foreign Pupils / [  ]  / 

Jaromíra Šindelářová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

http://katalog.npmk.cz/documents/455319
http://katalog.npmk.cz/documents/471820
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In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 2 (2015), s. 107-115. 

Představení výzkumu z r. 2015 na základních a středních školách v ČR, které vyučují žáky-cizince. Měl 

zjistit příčiny neúspěchu těchto žáků u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, a to zejména ve 

slohové části didaktického testu. Žáci-cizinci a jejich znalost češtiny. Díky složkám jazyka a literatury ve 

výuce ČJ se neprojevuje nedostatečná kompetence cizinců v psaném projevu do té míry, že by z ČJ 

propadali. Mnozí pedagogové však své žáky cizí národnosti ani nezatěžují písemnými projevy 

a nevyžadují od nich písemné slohové práce. Jak se slohové práce žáků-cizinců hodnotí. Doporučení 

pro výuku slohu u žáků-cizinců. 

žák ; dítě cizí národnosti ; čeština ; písemný projev ; sloh ; maturita ; neúspěch ; postoj učitele ; 

hodnocení žáka 

http://katalog.npmk.cz/documents/452773  

   

65. 

Výuka dětí z odlišných kultur [ Teaching children from different cultures ]  -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] 

-- Roč. 4, č.1 (1998), s.6. 

Úkolem učitele je vytvořit ve třídě takové podmínky, aby se dítě z národnostní menšiny necítilo 

méněcenné, ale aby naopak posilovalo sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. Častým problémem je 

odlišné kulturní zázemí dítěte, neznalost či nedostatečná znalost jazyka nebo (bohužel) barva pleti. 

Citlivý učitel může ve třídě navodit takové příznivé klima, že dítě z národ. menšiny je do kolektivu 

ostatních dětí bez velkých problémů brzy přijato. Několik důležitých návodů a rad pro učitele, kteří 

pracují nebo budou pracovat právě s těmito minoritami. 

národnostní menšina ; žák ; dítě cizí národnosti ; etnická menšina ; role učitele ; vztahy mezi 

vrstevníky ; klima třídy ; multikulturní výchova ; jazyková bariéra ; výuka 

http://katalog.npmk.cz/documents/53145  

 

66. 

Výuka matematiky v kulturně heterogenních třídách : co učitelé opravdu potřebují? = Teaching of 

Mathematics in Culturally Heterogeneous Classes : What Do Teachers Really Need? / [  ]  / Hana 

Moraová, Jarmila Novotná, Franco Favilli -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem 

na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2015, č. 1 (2015), 

s. 35-44. 

Výsledky výzkumného šetření ve formě dotazníku, které bylo realizováno mezi učiteli matematiky 

v šesti evropských zemích. Šetření mapovalo změny ve výuce matematiky ovlivněné rostoucím podílem 

žáků z jiného sociokulturního a národnostního prostředí ve třídách. Výsledky odhalily rozdíly mezi 

zeměmi ve vnímavosti k otázkám heterogenity ve vyučování. Potvrdilo se, že v zemích s většími 

zkušenostmi s heterogenitou mají větší vhled do problematiky i více nástrojů (granty a jiné formy 

finanční podpory, metodické materiály), které mohou být využity pro podporu výuky v heterogenních 

třídách. 

http://katalog.npmk.cz/documents/452773
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výsledek výzkumu ; dotazník ; učitel ; matematika ; práce ve třídě ; heterogenní třída ; sociální původ ; 

kultura země původu ; národnost ; pomoc ; grant ; Evropa ; kulturní diverzita 

http://katalog.npmk.cz/documents/445668  

  

67. 

Výuka o migrační krizi nikdy nebude objektivní : kantor má právo vyjádřit svůj názor / [ Teaching about 

migration crisis can never be unbiased teacher has the right to express his stand ]  / Michal Řezáč, Petra 

Slámová ; [Redaktor] Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 119, č. 4 (2016), s. 4-

6. 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd http://www.obcankari.cz 

Dokument Migrační manifest, kritika nedostatečné prevence xenofobie a rasismu na školách, chybějící 

interkulturní vzdělávání. Postoj MŠMT, programy na podporu občanské společnosti a multikulturní 

výchovy související s problematikou migrace, programy na podporu integrace cizinců prostřednictvím 

vzdělávání. Webové stránky Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, téma uprchlické 

krize ve výuce občanské výchovy, metodické listy pro žáky ZŠ aj. 

občanská výchova ; společenskovědní předmět ; multikulturní výchova ; výuka ; migrace ; uprchlík ; 

rasismus ; xenofobie ; prevence ; základní škola ; webová stránka ; metodika ; didaktika ; pracovní sešit 

http://katalog.npmk.cz/documents/450749  

  

68. 

Využití interaktivní tabule v předmětu čeština pro cizince / [ Exploiting interactive board in the 

subject Czech for foreigners ]  / Lenka Matoušová -- cze 

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 

-- Roč. 2011, č. 1 (2011), s. 40-41. 

Informace o projektu výuky češtiny pro cizince. Skupina žáků je převážně čínského původu. Popis 

hodiny při práci s interaktivní tabulí (IT). Realizace výuky se žáky ve věku 15 - 17 let. Práce s poslechem 

pohádky na CD nebo s audiozáznamem a doplňováním slov v pracovním listě. Cíl hodiny - upevňování 

znalosti psaní i/y a procvičování používání českých předložek. 

jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; přistěhovalec ; čeština ; výuka ; interaktivní tabule ; 

poslech 

http://katalog.npmk.cz/documents/307340  

  

69. 

Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) / [ Education and inclusion of 

pupils with a different mother tongue ]  / Kristýna Titěrová, Lukáš Radostný, Zuzana Janoušková, Klára 

Horáčková, Petra Vávrová -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/445668
http://katalog.npmk.cz/documents/450749
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In: Řízení ve školství : publikace pro řídící pracovníky ve školství -- ISSN 2336-7768 -- Roč. 23, č. 3 (2015), 

s. 24-30. 

http://www.meta-ops.cz 

Kulturní a jazyková odlišnost představují významnou překážku ve vzdělávání. Společnost pro 

příležitosti mladých migrantů META informuje o současné situaci ve vzdělávání a začleňování žáků 

s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Základním problémem je neexistence funkční koncepce výuky 

češtiny jako druhého jazyka, nedostatečná je materiální a metodická podpora žáků s OMJ, chybí jasná 

koncepce začleňování a vzdělávání žáků s OMJ. Článek poskytuje přehled vybraných navrhovaných 

opatření, jejichž implementace by měla vést k nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. V dalším 

textu je informace o soutěži "Čeština je můj jazyk" a projektu "Škola, základ integrace". 

vzdělávání ; čeština ; cizinec ; vzdělávání cizinců ; cizinecká politika ; vzdělávací možnosti ; integrace 

žáka ; inkluzivní vzdělávání ; koncepce ; mateřský jazyk ; systém výchovy a vzdělávání ; přistěhovalec ; 

rovnost možností ; META ; Česko ; inkluze 

http://katalog.npmk.cz/documents/444300  

  

70. 

Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí = Education of immigrant 

children from the perspective of equal educational opportunities / [  ]  / Klára Záleská -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 23, 

č. 3 (2018), s. 139-164. 

Text příspěvku je výsledkem širšího výzkumu realizovaného v rámci disertační práce, který se věnuje 

tématu podpory adaptace dětí cizinců v základních školách v České republice a Norsku. Cílem 

kvalitativní studie bylo porozumění současnému stavu vzdělávání dětí cizinců na základních školách 

zejména z perspektivy rovných příležitostí ve vzdělávání. Kladla si zejména tyto otázky: Jak učitelé 

vnímají rovné přiležitosti pro děti cizí národnosti a jakým způsobem se pro ně ve školách snaží vytvářet 

rovné podmínky? Z výsledků výzkumu vyplývá, že učitelé považují koncept rovné příležitosti pro tyto 

děti za nereálný zejména z důvodu minimální podpory škol ze strany ministerstva školství. Snaží se 

alespoň nerovnost zmírnit, nikoli dosáhnout úplné rovnosti. 

dítě cizí národnosti ; dítě ; přistěhovalec ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; názor ; učitel ; 

základní škola ; pedagogická podpora ; kvalitativní výzkum ; Norsko ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/473975  

  

71. 

Vzdělávání dětí-uprchlíků : podpora nabízená základními školami v Norsku a v ČR / [ Education of 

refugee children : support offered by primary schools in Norway and in the Czech Republic ]  / Markéta 

Bačáková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 6, č. 1 (2012), s. 81-93. 

Jaká je míra podpory nabízená dětem-uprchlíkům školami v Norsku a České republice. Zatímco 

v Norsku je jazyková výuka těchto dětí jednou z priorit vzdělávací politiky, Česká republika tento 

http://katalog.npmk.cz/documents/444300
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základní princip nedodržuje, přestože je legislativně garantován. Jedním z hlavních příčin je 

nedostatečná kvalifikace pedagogů pro práci s dětmi-uprchlíky. Norsko vykazuje také vysokou míru 

sociální citlivosti a zdůrazňuje hodnoty rovnosti, sounáležitosti a inkluze v národní politice i vzdělávací 

praxi. Právě tato oblast může být velkou inspirací nejen pro školy, ale pro celé české prostředí. 

uprchlík ; migrant ; přistěhovalec ; cizinecká politika ; vzdělávací možnosti ; základní škola ; sociálně 

znevýhodněný ; výchovné působení ; školská politika ; pedagog ; kvalifikace ; jazykové vzdělávání ; 

Norsko ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/417476  

 

72. 

Zařízení pro děti na útěku před světem : není podstatné, v co klienti věří, ale jak se chovají / [ Facilities 

for children on the run from the world ]  / Zuzana Chmelířová Vučková ; [Redaktor] Radmil Švancar -- 

cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 119, č. 6 (2016), s. 10-

11. 

Výchova a vzdělávání dětí - cizinců bez doprovodu ve věku od 3 do 18 let, z odlišných kultur, jazykovou 

bariérou, nezletilých žadatelů o azyl ve školských zařízeních ústavní výchovy (středisko výchovné péče, 

diagnostický ústav, studentské oddělení, startovací - tréninkové byty pro studující SŠ a VŠ). Hlavní 

náplň Zařízení pro děti - cizince v Praze, struktura koncepce práce s klientem. 

dítě ; mládež ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; migrant ; uprchlík ; přistěhovalec ; jazyková bariéra ; 

ústavní výchova ; výchovný ústav ; diagnostický ústav ; výchova ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; 

ochrana dítěte ; ochrana mládeže ; pomoc ; náhradní výchovná péče 

http://katalog.npmk.cz/documents/451060  

  

73. 

Žáci z jiných etnik : problém pro žáky, nebo učitele? / [ Pupils from other ethnicities problem for pupils, 

or teachers? ]  / Jaroslava Ševčíková -- cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 56, č. 5 (2009), s. 10-12. 

Ve školách přibývá žáků jiných etnik. Někteří učitelé to vnímají jako problém, jiní jako výzvu, která může 

být přínosem pro ně i pro ostatní žáky. Paní učitelka J. Ševčíková popisuje zkušenosti své i svých kolegyň 

s těmito žáky, zdůrazňuje potřebu výuky multikulturní výchovy a její zařazení do školních vzdělávacích 

programů. Závěrem několik námětů k zamyšlení. 

základní škola ; žák ; integrace žáka ; etnická menšina ; etnické vztahy ; tolerance ; vztah učitel-žák ; 

vztahy mezi vrstevníky ; klima školy ; multikulturní výchova ; školní vzdělávací program ; dítě cizí 

národnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/249663  

  

74. 
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Žádná různost není, všichni jsme tu stejní ... : děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých 

základních školách / [ There is no difference, we are all the same : migrant children, their schoolmates 

and teachers in Czech primary schools ]  / Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 8, č. 1 (2014), s. 97-110. 

Autorky si všímají toho, jak se český vzdělávací systém vypořádává s rostoucí etnickou různorodostí. 

Předkládají výsledky analýzy dat získaných v průběhu etnografického výzkumu na vybraných školách 

po celé České republice. Byly získány formou individuálních rozhovorů s pedagogy, skupinovými 

rozhovory s dětmi a pozorováním v etnicky různorodých třídách. Ukázalo se, že učitelé, české děti i děti 

cizinců společně pracují na tom, aby se třída v české škole jevila etnicky homogenní a v zásadě soudržná 

a bezproblémová. V českých školách tak přetrvává zdání stejnosti navzdory rostoucí různosti. 

základní škola ; interpersonální vztahy ; vztah učitel-žák ; etnická menšina ; etnické vztahy ; dítě 

migrujícího pracovníka ; klima třídy ; analýza ; homogenní třída ; postoj učitele ; etnicita ; etnografický 

výzkum 

http://katalog.npmk.cz/documents/432514  

 

Mateřské školy 
 

Články týkající se problematiky žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. 

Některé články k této problematice zařazeny do předcházející kategorie (pokud se týkaly také 

základních škol). 

 

 

1. 

Děti-cizinci v předškolním vzdělávání / [ Children-foreigners in preschool education ]  / Anna 

Simonová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 27, č. 15-16 (2019), s. 3. 

Počty dětí-cizinců v mateřských školách rostou, v porovnání školního roku 2013/2014 s rokem 

2018/2019 se jednalo o nárůst o 66%. Nejpočetněji zastoupenou skupinou s odlišnou zemí původu jsou 

Vietnamci, Ukrajinci, Slováci, Rusové, Mongolové a Bulhaři. Představen je projekt inEDU, který realizuje 

nezisková organizace EDUcentrum. Projekt inEDU zahrnuje workshopy pro pedagogické pracovníky, 

vzniká příručka s praxí ověřenými aktivitami, které zohledňují kulturně heterogenní třídy a skupiny. 

Osvědčenou cestou je zařazení úvodních informačních schůzek pro rodiče za přítomnosti tlumočníka 

a pořádání tematicky zaměřených akcí, jako například multikulturní týden či dny mezinárodní kuchyně. 

předškolní výchova ; mateřská škola ; dítě cizí národnosti ; cizinec ; integrace žáka ; projekt ; cizí jazyk ; 

kulturní prostředí ; zeměpisný původ ; tvůrčí dílna ; učitel ; další vzdělávání učitelů ; vztah rodiče-škola ; 

mezikulturní komunikace ; 2013- 

http://katalog.npmk.cz/documents/473558  
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2. 

Deti s odlišným materinským jazykom v materskej škole. Část 3 / [ Children with different mother 

tongue in kindergarten. Part 3 ]  / Zuzana Danišková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Predškolská výchova -- ISSN 0032-7220 -- Roč. 74, č. 4 (marec-apríl 19/20) (2019/2020), s. 20-22. 

Ve třetí části příspěvku o zařazování dětí s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy se autorka 

zaměřila na zkušenosti ze zahraničí. V České republice tuto situaci řeší dalším vzděláváním učitelek MŠ 

v rámci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze. Organizace META nabízí rekvalifikační 

kurz Asistent pedagoga s individuálně integrovanýmn žákem a zdokonalovací jazykový kurz Čeština do 

školy. V Německu se vysoké počty dětí s odlišným mateřským jazykem odrážejí ve složení učitelských 

sborů, kdy na místo asistenta začali přijímat uchazeče s imigrantským původem. Na Sicílii pomáhají 

v MŠ dobrovolníci a hlavně je zde uplatněn přístup učitelky - ochota, obětavost, invence a dobrá vůle. 

dítě cizí národnosti ; mateřská škola ; mateřský jazyk ; výchova v raném dětství ; přistěhovalec ; 

cizinecká politika ; učitel ; asistent ; další vzdělávání učitelů ; vztah učitel-žák ; Česko ; SRN ; Sicílie 

(Itálie) ; odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/477920  

  

3. 

Deti s odlišným materinským jazykom v materskej škole. Část 1 / [ Children with different mother 

tangue in kindergarten. Part 1 ]  / Zuzana Danišková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 

In: Predškolská výchova -- ISSN 0032-7220 -- Roč. 74, č. 2 (november-december 19/20) (2019/2020), 

s. 22-25. 

Článek řeší otázku, jak se mateřská škola může podílet na včlenění imigrantského dítěte do života 

majority s předpokladem následné úspěšnosti ve školním prostředí. V předloženém textu se jedná 

o děti, které jsou podle zákona o sociálněprávní ochraně řazeny do skupiny "máloletý bez doprovodu". 

Autorka předkládá ukázky osvědčených způsobů z prostředí tří mateřských škol v České republice, 

Německu a v Itálii - Sicílii. Následující čísla časopisu budou přinášet pokračování. 

mateřská škola ; cílové skupiny výchovy a vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; vzdělávání 

cizinců ; výchova v raném dětství ; přistěhovalectví ; přistěhovalec ; odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/476745  

  

4. 

Deti s odlišným materinským jazykom v materskej škole. Část 2 / [ Children with different mother 

tongue in kindergarten. Part 2 ]  / Zuzana Danišková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Predškolská výchova -- ISSN 0032-7220 -- Roč. 74, č. 3 (január-február 19/20) (2019/2020), s. 18-21. 

Ve druhé části článků o práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole autorka 

představuje projekt, který vznikl ve spolupráci pražské a bratislavské mateřské školy. Jedná se 

o implementaci jazykové metody KIKUS (Kinder in Kulturen und Sprachen), která byla vyvinuta 

německou odbornicí Edgardis Garlin. Je popsán průběh jazykové podpory v České republice. Autorka 

uvádí i další příklad dobré praxe z Německa (Hamburk), kde funguje koncept intenzivní jazykové 

http://katalog.npmk.cz/documents/477920
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podpory Kita Plus Programm, a ze Sicílie (Palermo). Zde učitelé nemají podporu žádného výukového 

programu a postupují intuitivně a přirozenou cestou. 

mateřská škola ; předškolní výchova ; dítě cizí národnosti ; vývoj dítěte ; mateřský jazyk ; vyučovací 

jazyk ; jazyková výuka ; vyučovací metoda ; cílové skupiny výchovy a vzdělávání ; výchova v raném 

dětství ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalectví ; mezinárodní spolupráce ; KIKUS (Kinder in kulturen und 

sprachen) ; Praha (Česko) ; Bratislava (Slovensko) ; Sicílie (Itálie) ; Hamburk ; odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/476956  

  

5. 

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole - inspirace z Norska i pro české základní školy 

/ [ Children with different mother tongue in kindergarten - inspiration from Norway even for Czech 

primary schools ]  / Barbora Jelínková, Markéta Zachová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 143, č. 3 (březen 2019) 

(2018/2019), s. 50-56. 

Cílem příspěvku je představit čtenářům norský systém předškolního vzdělávání, porovnat jej 

s předškolním vzděláváním v ČR, a to především z hlediska postavení a procesu začleňování dětí 

s odlišným mateřským jazykem do prostředí majoritní společnosti. Diverzita (národní, etnická, kulturní 

...) se stává realitou současné mateřské a základní školy. Současný systém vzdělávání a způsob podpory 

žáků s odlišným mateřským jazykem není v ČR komplexně rešen tak, aby docházelo k úspěšnému 

procesu integrace. V tomto ohledu může být inspirací Norsko, které má dlouholeté zkušenosti s migrací 

a zároveň inkluzí. Uvedené poznatky a zkušenosti ze zahraničí mohou být zdrojem inspirace pro 

potřebné změny v českém systému (nejen) předškolního vzdělávání. 

mateřská škola ; cizinec ; vyučovací jazyk ; cizí jazyk ; mateřský jazyk ; školská politika ; systém výchovy 

a vzdělávání ; integrace žáka ; inkluzivní vzdělávání ; výchovně vzdělávací principy ; komparace ; 

zkušenost ; dítě cizí národnosti ; Norsko ; diverzita 

http://katalog.npmk.cz/documents/473391  

 

6. 

Děti z jiné kultury v mateřské škole / [ Children from a different culture in kindergarten ]  / Lucie 

Kvasničková -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 27, č. 9 (listopad) (2020), s. 12-13. 

V minulém školním roce chodilo do českých mateřských škol téměř 12 000 dětí s cizí státní příslušností. 

Pro děti cizinců je tím těžší najít si své místo v kolektivu, čím je jeho země původu kulturně 

a nábožensky vzdálenější. Každý má právo na vzdělání a podle zákona spadají tyto děti do kategorie 

sociálně znevýhodněných, mají tedy právo na podpůrná opatření. Děti si s adaptací na novou zemi i na 

školu většinou musejí poradit samy, bez pomoci rodičů. Jak je pro ně důležité chodit do mateřské školy. 

Vhodné činnosti pro usnadnění adaptace. Jak dětem cizinců pomoci začlenit se do kolektivu. Nároky 

na pedagoga. 

http://katalog.npmk.cz/documents/476956
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mateřská škola ; dítě cizí národnosti ; kulturní zázemí ; školní adaptace ; sociálně znevýhodněný ; vztah 

rodiče-žák ; hra ; vztah učitel-žák ; odlišnost ; odlišný mateřský jazyk ; podpůrná opatření ; činnost 

http://katalog.npmk.cz/documents/510395  

  

7. 

Dítě nebo žák cizinec - symptomy mutismu a vývojové dysfázie nemusí znamenat vadu řeči / [ Child 

or foreign pupil - symptoms of mutism and developmental dysphasia do not necessarily mean a speech 

defect ]  / Andrea Schmalzová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. Arch. 2020, č. 3 (2020). 

Článek nabízí základní orientaci v problematice a praktické rady, jak poznat, kdy dítě s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ) patří do péče logopeda. Pro jednoznačné odlišení vývojové dysfázie 

a důsledek bilingvismu je nutné provést psychologické vyšetření v mateřském jazyce, které by ukázalo 

rozložení intelektu ve verbální a neverbální složce. Pokud je mateřský jazyk na běžné vývojové úrovni 

či na výrazně lepší vývojové úrovni než jazyk český, nejedná se o vadu řeči. V takovém případě je 

vhodné poskytnout dítěti podporu metodami práce s dítětem s OMJ, využít nabídky neziskových 

organizací, které se na tuto podporu zaměřují, a v případě potřeby nastavení podpůrných opatření se 

obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. 

dítě ; dítě cizí národnosti ; bilingvismus ; mateřský jazyk ; cizinec ; mutismus ; porucha řeči ; logopedie ; 

speciální pedagogika ; psychologické vyšetření ; ústní projev ; pedagogicko-psychologická poradna ; 

řeč ; odlišný mateřský jazyk ; dysfázie ; podpůrná opatření 

http://katalog.npmk.cz/documents/519208  

 

8. 

Dítě potřebuje při překonávání jazykové bariéry podporu / [ Children need support to overcome 

language barriers ]  / Tereza Linhartová ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 23, č. 2 (2016), s. 6-9. 

Rozhovor s Terezou Linhartovou z organizace Meta o.p.s., která pracuje s malými dětmi, jejichž 

mateřským jazykem není čeština. V českých mateřských školách je asi 10 000 dětí s odlišným 

mateřským jazykem. Složitá situace malého dítěte v cizím prostředí - ničemu nerozumí, je odloučeno 

od rodičů, objevuje se nová autorita učitelky. Připravenost pedagoga - zpočátku je zásadní názornost 

a potřeba zjednodušit jazykový projev. Co dělat, když česky nemluví dítě ani jeho rodiče. Důležitost 

poznání kulturního zázemí dítěte. Jak dětem z jiného kulturního a jazykového prostředí přizpůsobit 

ŠVP. Příklady úspěšné integrace dítěte. Rady učitelkám. 

předškolní dítě ; dítě cizí národnosti ; migrant ; kulturní zázemí ; mateřský jazyk ; mateřská škola ; 

učitelka ; školní vzdělávací program ; pomoc ; pedagogická podpora 

http://katalog.npmk.cz/documents/449623  

  

9. 
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Hry pro podporu kamarádství / [ Plays endorsing friendship ]  / Marcela Kotová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 27, č. 7 (září) (2020), s. 16. 

Představení lekce podporující integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Pokyny pro učitele, jak 

vést hodinu. Pomůcky: maňásek medvídka, šátek. Děti se vzájemně vítají a představují. Jednotlivé 

kroky: opakování v prostoru, upevnění slov pomocí smyslové hry, domácí úkol a pochvala, rozloučení. 

Domácí úkol pro šikulky - namaluj kamarády z naší skupiny, pamatuješ si jejich jména? 

mateřská škola ; předškolní výchova ; dítě cizí národnosti ; migrant ; vztahy mezi vrstevníky ; hra ; 

integrace žáka ; inkluzivní vzdělávání ; sociální chování ; odlišný mateřský jazyk ; jméno ; inkluze 

http://katalog.npmk.cz/documents/478360  

  

10. 

Jiná barva, jiná řeč / [ Different colour, different language ]  / Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 12-13. 

http://www.edu.cz 

Problematika integrace a adaptace dítěte-cizince v české mateřské škole. Nezbytnost komunikace 

s rodiči, jejich informování o režimu dne v MŠ, stravovacích zvyklostech apod. Způsoby překonávání 

jazykové bariéry mezi dítětem a učitelkou MŠ, pomoc při běžných denních činnostech souvisejících 

s režimem dne v MŠ, adaptace - postupné zvykání na pobyt v MŠ. Druhá strana adaptace dětí cizinců 

v české MŠ - reakce českých dětí na "jiné" kamarády, jejich zapojení a pomoc. Článek doplňují 

statistická data o počtu dětí cizinců v českých mateřských školách. 

předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; integrace ; 

adaptace ; vztahy mezi vrstevníky 

http://katalog.npmk.cz/documents/211216  

  

11. 

Když do školky přicházejí "jiné" děti / [ "Different" children in kindergarten ]  / Daniela Kramulová -- 

cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 4 (2011), s. 16-17. 

Portál občanského sdružení Meta zaměřeného na pomoc migrantům http://www.inkluzivniskola.cz 

Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole. Problémy začleňování cizinců do českých mateřských škol - 

nesplnění administrativních podmínek pro přijetí (trvalé bydliště, doložitelné zaměstnání rodičů), 

jazyková bariéra v komunikaci s rodiči. Činnost občanského sdružení Meta, které pomáhá mladým 

migrantům - web obsahuje praktické návody a metodiky pro školy, texty základních informací 

o provozu školky, nemocech apod. pro rodiče v různých jazycích (včetně čínštiny a vietnamštiny). 

Otázky dodržování školních pravidel, stravování, národních zvyků dětí cizinců, oslovování dětí s obtížně 

http://katalog.npmk.cz/documents/478360
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vyslovitelnými jmény. Zdroje informací pro učitele z oblasti multikulturní výchovy a inkluzivního 

vzdělávání. 

předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; dítě cizí národnosti ; integrace žáka ; 

multikulturní výchova ; vztah rodiče-škola ; spolupráce ve výchově 

http://katalog.npmk.cz/documents/347256  

  

12. 

Multikulturní výchova v mateřské škole / [ Intercultural education in kindergartens ]  / Zora Kožíšková 

-- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 6-8. 

Výsledky výzkumu zaměřeného na naplňování multikulturní výchovy v mateřských školách a integrace 

jinojazyčných dětí do českého prostředí mateřských škol (2003 - 2005). Výzkum proběhl v lokalitě Prahy 

6, kde je větší výskyt rodin s jiným než českým mateřským jazykem (ambasády, rezidenční byty). 

Adaptační a integrační problémy z pohledu rodičů i učitelů. Období sociální a komunikační samoty 

dítěte - závisí na individuální výbavě dítěte a na míře kulturní a jazykové odlišnosti. Prezentace kultury 

integrovaného dítěte jako součást integračního procesu. Rozbor integračních problémů. Obrázkový 

slovník - pomůcka pro zlepšení komunikace. 

předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; integrace ; multikulturní 

výchova ; dítě cizí národnosti ; školní adaptace ; výzkum 

http://katalog.npmk.cz/documents/204250  

  

13. 

Multikulturní výchova v MŠ / [ Multicultural education in kindergarten ]  / Irena Procházková -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 20, č. 8 (2013), s. 6. 

Autorkou článku je ředitelka mateřské školy v Praze-Písnici, kde žije velké množství cizinců - Vietnamců, 

Číňanů, Rusů, Ukrajinců, Slováků. Na všechny děti cizinců se vztahuje povinná školní docházka, proto 

je pro ně důležité účastnit se před vstupem do školy přeškolního vzdělávání. Multikulturní výchova 

v MŠ funguje dobře. Děti kolem tří let nemají ještě předsudky, proto jsou zde namístě kladné příklady, 

vytváření kamarádských vztahů, formování kladných postojů na celý život. Školka v Písnici je zapojena 

do projektu multikulturního soužití na území městské části Praha Libuš a bude hostit asistentku 

pedagoga a tlumočníky, kteří zorganizují kroužek českého jazyka pro děti cizinců. 

multikulturní výchova ; mateřská škola ; dítě cizí národnosti ; cizinec ; vztahy mezi vrstevníky ; 

přátelství ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/421761  

  

14. 

Naučí se Jája česky? / [ Is Jaja able to learn Czech? ]  / Jozefa Takáčová, Helena Zdrubecká -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/347256
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In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 10, č.4 (2003), s.6-7. 

Problematika předškolní výchovy dětí bez znalostí českého jazyka - integrace dětí migrantů z různých 

částí světa. Diferencovaný osobnostní přístup k dětem na základě znalostí o jejich původu, návycích, 

jazykových schopnostech, sociálním prostředí a kulturních zvycích dítěte a možnostech spolupráce 

s rodinami dětí. Dosažení úrovně schopností a vědomostí předpokládaných jako vstupních pro další 

předškolní a později i školní vzdělávání. Ukázka průběhu integrace 5leté vietnamské dívky. 

předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalec ; jazykové 

vzdělávání ; jazyková výuka ; čeština ; integrace ; dítě cizí národnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/84702  

  

15. 

Vzdělávání dětí-cizinců od září jinak / [ Education of children-foreigners in a different way as of 

September ]  / Ludmila Třeštíková -- cze 

In: Poradce ředitelky mateřské školy : aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy -- 

ISSN 1804-9745 -- Roč. 11, č. 2 (říjen 2021) (2021/2022), s. 10-12. 

Dětí, pro které je čeština druhým jazykem, na českých školách stále přibývá. Ministerstvo školství 

upravilo RVP a připravilo pravidla, metodiku a finance na jejich podporu. Zvláště v mateřské škole 

každé dítě, které se ocitne bez rodičů, potřebuje individuální přístup. Článek přináší informace o nové 

legislativě, změnách v ŠVP, materiálech, metodice a překladatelských službách. Dále se zabývá 

otázkou, komu musí školka poskytovat jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně, prací s rodiči, 

přípravou učitele a dětí. 

dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; mateřská škola ; školní adaptace ; rámcový vzdělávací program ; 

metodika ; individuální přístup ; kurs ; čeština ; školská legislativa ; rodiče ; vztah rodiče-škola ; Česko ; 

odlišný mateřský jazyk 

http://katalog.npmk.cz/documents/520691 

 

Obecná a další literatura 
 

Další články k problematice žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zahrnuje jak méně 

odborné zdroje, tak zkušenosti vyučujících a ředitelů a články o problematice šířeji (problematika 

češtiny jako cizího jazyka, evropská a světová situace s integrací, problematika poraden a asistentů 

pedagoga atd.). 

 

1. 

Asistenti pedagogů pro žáky sociálně znevýhodněné a pro žáky - cizince / [ Assistants of educators 

for socially handicapped pupils and for pupils - foreigners ]  / Vendula Kašparová, Jan Hučín -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 22 (2010), s. 10. 

http://katalog.npmk.cz/documents/84702
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Výsledky rychlého šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání přináší názory ředitelů různých stupňů 

škol na přínosnost a oblasti uplatnění asistentů pedagogů pro žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a žáky z národnostních menšin. Porovnání očekávání a nároků na asistenta od ředitelů škol, 

kam dochází děti vietnamské národnosti, a škol s jinými národnostními menšinami. 

asistent ; sociálně znevýhodněný ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; názor ; očekávání ; 

ředitel školy ; výsledek výzkumu ; Vietnamci 

http://katalog.npmk.cz/documents/273190  

  

2. 

Ať se dítě hned zapojí do výuky : počet nečesky mluvících žáků v našich školách narůstá : jak k nim 

přistupovat? / [ Ways of accessing non-Czech-speaking pupils in Czech schools ]  / Lenka Martinková -

- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 24, č. 261 (2011), s. 19. 

V České republice ještě není jednotná koncepce, jak vzdělávat děti cizinců (zvláště ty, které ještě 

neznají ani slovo česky). Školy a učitelé si tak musí většinou poradit sami. Přitom způsob a rychlost 

začlenění tohoto žáka může mít zásadní vliv na jeho další rozvoj a úspěšnou integraci. Autorka rozebírá 

některé chyby, kterých se školy při integraci žáka - cizince nejčastěji dopouštějí a zároveň se snaží 

poradit, jak nejlépe k takovému žákovi přistupovat. 

dítě ; žák ; cizinec ; přistěhovalec ; migrant ; dítě cizí národnosti ; vzdělávání ; integrace žáka ; školní 

adaptace ; koncepce ; školská politika ; nedostatek ; poradenská služba ; poradenství ; názor ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/370662  

 

3. 

"Až bude v Řecku mír, vrátíme se domů": O vzniku a vývoji řecké menšiny u nás - lingvistické 

i nelingvistické aspekty / [ "When there will be a peace in Greece, we will return home": About the 

origin and development of Greek minority at the Czech Republic - linguistic as well as non-linguistic 

aspect ]  / Marián Sloboda -- cze -- Lit 

In: Češtinář -- [CZ] -- Roč. 11, č.5 (2000/01), s.148-159. Dokonč. 

Osudy imigrantů a některé jazykové aspekty jejich života v exilu. Zdroje informací a vzdělání emigrantů 

v mateřském jazyce a zodpovědné instituce. Děti v dětských domovech. Děti v rodinách a řecké 

komunity. Umělecké soubory. Současný stav v řecké jazykové skupině u nás. 

národnostní menšina ; uprchlík ; emigrant ; dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; moderní řečtina ; 

výchova ; vzdělávání ; Česko ; Řekové 

http://katalog.npmk.cz/documents/73242  

  

4. 

Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu? / [ Will parents pay for ethnically "clean" school? ]  / 

Bohumil Kartous -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/273190
http://katalog.npmk.cz/documents/370662
http://katalog.npmk.cz/documents/73242
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In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 55, č. 4 (2008), s. 18. 

Co přinese globalizace českému školství? Příklady řešení globalizace ve vyspělých evropských zemích. 

Škola by měla sehrát významnou roli v otázkách xenofobie a multikulturní výchovy. Na školách s větším 

počtem etnicky odlišných žáků hrozí riziko segregace. 

globalizace ; přistěhovalectví ; integrace ; systém výchovy a vzdělávání ; rovnost možností ; 

společenský systém ; etnická menšina ; xenofobie ; multikulturní výchova ; segregace 

http://katalog.npmk.cz/documents/212537  

  

5. 

Cizinci v Evropské unii and v České republice v roce 2014 / [ Foreigners in the European Union and in 

the Czech Republic in 2014 ]  / Svatopluk Novák, Dana Hübelová -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy: 6 

In: Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních 

školách -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 25, č. 1 (2016), s. 41-46. 

Díky migrační vlně do Evropy v r. 2015 mohl vzniknout dojem, že jde o zcela nový jev. Realitou ale je, 

že migrace milionů lidí, především do bohatších zemí Evropy, je dlouholetý proces. Evropské státy 

s největším počtem cizinců, srovnání států EU podle podílu cizinců na celkové populaci, národnostní 

struktura žadatelů o azyl. Cizinci v České republice, jejich charakteristické znaky, cizinci podle státního 

občanství. Podrobné přehledy v tabulkách. 

migrace ; migrant ; cizinec ; národnost ; populační trend ; Evropská unie ; Česko ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/449205  

 

6. 

Cizinecké komunity a městský prostor v České republice / [ Foreign communities and urban space in 

the Czech Republic ]  / Zdeněk Uherek -- cze -- lit. 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 [CZ] -- Roč. 39, č.2 (2003), s.193-

216. 

Autor představuje současné české město jako prostor imigrace různých cizineckých komunit. Zkoumá, 

jaké strategie přistěhovalci používají k tomu, aby se adaptovali do prostředí s jinou kulturou 

a integrovali se do jeho struktur. Podrobněji si všímá Slováků, Číňanů a Vietnamců, ale i pracovních sil 

zejména z Ukrajiny v městech napříč republikou. 

město ; přistěhovalectví ; etnický původ ; etnická menšina ; etnické vztahy ; adaptace ; přistěhovalec ; 

Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/83679  

  

7. 

Česky za sedm měsíců / [ Learning Czech in seven months ]  / Jan Klika -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/212537
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In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 20, č. 12 (2014), s. 52-53. 

Znalost českého jazyka je jedním z předpokladů začlenění žadatelů o azyl na trh práce a do širších 

sociálních struktur. K tomu jim pomáhá sdružení pro integraci a migraci. O tom, jak probíhá výuka 

češtiny v pobytovém středisku pro žadatele o mezinárodní ochranu v Kostelci nad Orlicí, vyprávějí dvě 

učitelky, které se podílejí na výuce. Zároveň působí jako psycholožky pro děti, které si přinášejí spoustu 

traumat a fyzických zranění ze svých původních domovů. Obě učitelky lektorují semináře pro ostatní 

pedagogy v republice, kteří mají ve třídě žáky z cizích zemí. 

čeština ; výuka ; vyučovací metoda ; uprchlík ; přistěhovalec ; migrace ; integrace ; učitel ; postoj 

učitele ; vztah učitel-žák ; mezinárodní porozumění ; psychologicko-výchovná metoda 

http://katalog.npmk.cz/documents/433687  

  

8. 

Češi bůhvíodkud : jazyková bariéra není překážkou, když vládne oboustranný respekt / [ Teaching 

foreigners at elementary school : the language barrier is not an obstacle when two-way respect reigns 

]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 120, č. 45 (2017), 

s. 10-11. 

Základní škola Smolkova v Praze 12 se specializuje na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. 

u dětí ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska nebo z bývalých zemí Jugoslávie není jazyková bariéra tak velká. 

Větší problémy mají děti z Vietnamu, Číny, Mongolska nebo Sýrie, Pákistánu a Iráku. u dětí z prvního 

stupně většinou nejsou se začleněním ani výukou problémy. u starších žáků je to obtížnější. Veliké je 

zastoupení vietnamských dětí, a to také vzhledem k nedalekému středisku SAPA. Po domluvě střediska 

se SPN byly vydány sylaby jednotlivých předmětů. Škola nabízí nejen doučování pro děti, ale také kurzy 

pro dospělé. Škola řeší nejen jazykové problémy. Musí skloubit kulturní i náboženské rozdíly, např. 

v jídle. 

čeština ; cizí jazyk ; mateřský jazyk ; cizinec ; přistěhovalec ; migrant ; jazyková bariéra ; jazyková 

výuka ; výuka ; dítě cizí národnosti ; multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; integrace žáka ; 

náboženské vyznání ; kulturní integrace ; vzdělávací kursy pro dospělé ; Česko ; Praha (Česko) ; odlišný 

mateřský jazyk ; odlišnost 

http://katalog.npmk.cz/documents/466097  

  

9. 

Děti cizinců v českých školách / [ Foreign children in Czech schools ]  / Zdena Kašparová -- cze 

In: Učitelské listy : nezávislý měsíčník -- ISSN 1210-7786 [CZ] -- Roč. 9, č.6 (2001/02), s.11. 

Příspěvek k problematice začleňování dětí cizinců do výuky na našich školách. Vlastní zkušenosti 

autorky s doučováním žáka cizí národnosti češtině. 

dítě cizí národnosti ; dítě ; přistěhovalec ; jazyková výuka ; doučování ; čeština 

http://katalog.npmk.cz/documents/76149  

http://katalog.npmk.cz/documents/433687
http://katalog.npmk.cz/documents/466097
http://katalog.npmk.cz/documents/76149


Stránka 40 z 75 
 

  

10. 

Deti v utečeneckých táboroch na Slovensku / [  ]  / Milan Pukančík ; [Red.] Milan Pukančík -- slo 

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 [SK] -- Roč. 11, č.5 (2002), 

s.29-31. 

Problémy utečencov - žiadateľov o azyl na Slovensku. Podmienky v utečeneckých táboroch, servis. Deti 

ako špecifická časť klientely v utečeneckých táboroch. Výchova a vzdelávanie starších detí. 

přistěhovalectví ; migrant ; krizové centrum ; dítě ; výchova ; vzdělávání ; Slovensko 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/84880  

 

11. 

Devatenáct Amosů a jedna Montessori : škola, kde naslouchají rodičům i žákům / [ Nineteen Amoses 

and one Montessori ]  / Zdeněk Bělecký ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 119, č. 23 (2016), 

s. 10-11. 

Zkušenosti Základní školy Meteorologická v Praze - Libuši s výukou cizinců a dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, prací s individuálními vzdělávacími plány, s alternativními třídami Montessori 

a programem pozvolné adaptace budoucích prvňáčků na školní prostředí. 

základní škola ; vzdělávání cizinců ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; speciální vzdělávací potřeby ; 

individuální přístup ; montessoriovský systém ; školní adaptace ; individuální vzdělávací plán 

http://katalog.npmk.cz/documents/451942  

  

12. 

Dvě tváře diverzity / [ Two faces of diversity ]  / Matyáš Zrno, The Beastess, Zuzana Daňková -- cze 

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 22, č. 11 (2016), s. 20-25. 

Série článků je zaměřena na problematiku kulturní diverzity. Z pohledu sociologů existují dvě teorie 

vlivu diverzity na sociální vztahy ; optimistická (kontaktní hypotéza) a pesimistická (konfliktní teorie). 

Většina empirických studií podporuje spíš pesimistickou variantu - diverzita plodí nedůvěru (sociolog 

Robert Putnam). Lidé v etnicky různorodém prostředí se stahují z kolektivního života. V následujícím 

článku popisuje své negativní zážitky (bullying) česká lékařka žijící sedm let v Anglii. Třetí text se zamýšlí 

nad otázkou Co tvoří domov a jakou roli hraje v našich životech? 

kultura země původu ; kulturní pluralismus ; sociologie ; společenské vědy ; sociální adaptace ; 

menšina ; etnická menšina ; multikulturní výchova ; psychoanalýza ; meziskupinové vztahy ; diverzita 

http://katalog.npmk.cz/documents/454053  
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13. 

Etnická nerovnost ve vzdělávání - příklad Německa [  ]  -- cze -- Lit.1 

In: Zpravodaj VÚOŠ -- [CZ] -- , č.7/8 (1999), s.14-16. 

Rozdílné přístupy různých etnických menšin žijících v Německu ke vzdělávání jsou podmíněny 

socioekonomickým původem, odlišností kulturních vzorců a chápání světa, sebepojetím dané menšiny, 

postoji majoritní společnosti. Charakteristika turecké, italské, jugoslávské (národnosti z území bývalé 

Jugoslávie) a řecké etnické menšiny ve vztahu ke vzdělávání. 

vzdělávání ; přistěhovalec ; etnická menšina ; SRN 

ABC060 

http://katalog.npmk.cz/documents/65820  

  

14. 

Etnopedagogika / [ Ethnopedagogy ]  / Jan Průcha -- cze 

In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.2 (2002), s.195-205. 

Etnopedagogika je nová oblast teorie a výzkumu, u nás dosud chápaná převážně na úrovni edukační 

praxe jakožto interkulturní/multikulturní výchova. Ve stati je podáno stručné vymezení terminologie 

a předmětu etnopedagogiky a hlavních směrů, jimiž se ubírají empirické výzkumy zakládající tuto 

novou vědeckou oblast. Potřeba multikulturní přípravy učitelů. 

pedagogika ; etnické vztahy ; etnická skupina ; multikulturní výchova ; vzdělávání učitelů ; pedagogický 

výzkum ; přistěhovalec ; přístupnost vzdělání 

http://katalog.npmk.cz/documents/78209  

  

15. 

Interkultúrna výchova v európskych krajinách / [  ]  / Anna Stankovianska -- slo -- lit. 

In: Pedagogické spektrum : časopis pre pedagogickú teóriu, školskú prax, politiku výchovy 

a vzdelávania -- ISSN 1335-5589 [SK] -- Roč. 9, č.1/2 (2000), s.12-17. 

Pojem multikultúrna, neskôr interkultúrna výchova sa v zahraničí skúma veľmi intenzívne. Pokúsila sa 

načrtnúť jej vznik, ciele a prístupy. Zaoberala sa problémom zaradenia detí migrantov do výchovno-

vzdelávacieho procesu, prípravou učiteľov, pôsobiacich v multikultúrnom prostredí, na interkultúrnu 

výchovu a návrhmi programov, ktoré by umožňovali žiť a uvažovať interkultúrne. 

multikulturní výchova ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalec ; evropská dimenze ; migrant ; Evropská unie 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/68204  
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16. 

Interkulturní kompetence v poradenství aneb Jaký je účinek "čokoládového projímadla" / 

[ Intercultural competence in counselling ]  / Jasmin Muhic -- cze -- Lit.5 

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.5-13. 

Kompetence pro pedagogickou a poradenskou práci s kulturně odlišnými žáky, model P.B.Pedersena 

(sebereflexe, interkulturní znalosti, dovednosti). Vědomost poradce o vlastních kulturních hodnotách 

a o vlastní zaujatosti. Vědomost poradce o světonázoru žáka/klienta. Vytvoření kulturně vhodných 

intervenčních postupů. 

výchovné poradenství ; výchovný poradce ; činnost ; způsobilost ; multikulturní výchova ; mezikulturní 

komunikace ; žák ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec 

http://katalog.npmk.cz/documents/86894  

  

17. 

Islám znamená ve francouzském školství problém navíc / [ Islam is an extra problem in French school 

system ]  / Helena Berthelon ; [Red.] Drahoslava Janderová -- cze 

In: Český týdeník -- [CZ] -- Roč. 2, č.120 (1996), s.15. 

Rozhovor s profesorkou střední ekonomické školy ve francouzském Nanterre o problémech 

francouzského školství, zejména v předměstských oblastech (děti přistěhovalců a jejich jazykové 

a kulturní problémy). Otázka náboženské nesnášenlivosti, dodržování náboženských předpisů - islám, 

násilí ve školách (vůči spolužákům, ale i učitelům). Prevence drogových závislostí. 

školství ; přistěhovalec ; vzdělávání ; náboženské chování ; islám ; násilí ; toxikomanie ; vztah učitel-

žák ; vztahy mezi vrstevníky ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/40763  

  

18. 

Jak se učí uprchlické děti / [ How are refugee children taught ]  / Chamzat Vachidovič Dombajev ; 

přeložila Andrea Volfová -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] 

-- Roč. 11, č. 2 (2005), s. 10-11. 

Popis školy pro čečenské uprchlíky v hlavním městě Ingušska Nazrani. Fungování školy, její financování 

(společnost Člověk v tísni, UNICEF), organizační uspořádání a administrativa. Vliv migračního procesu 

na výuku. Aspekty problému vyučovacího jazyka (vyučovacím jazykem je ruština). Motivace žáků 

k učení - deformace špatnými životními podmínkami a identifikací čečenského etnika s banditismem 

a terorismem. Působení podmínek práce ve škole pro uprchlíky na učitele. Individuální práce s dětmi, 

využívání moderních metod výuky. Volnočasové aktivity jako součást rehabilitačního procesu 

(odstraňování psychických následků války a migrace). 

uprchlík ; migrant ; sociálně znevýhodněný ; výchova ; vzdělávání ; škola ; válka ; působení ; 

rehabilitace ; Čečensko (Rusko) ; Ingušsko ; Nazraň 

http://katalog.npmk.cz/documents/104002  
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19. 

Jak se ve Francii učí české děti / [ How Czech children learn in France ]  / Blanka Gruntová -- cze 

In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 5 (2012), s. 10-12. 

Autorka nechává nahlédnout do světa českých dětí, které se v roli žáků-cizinců ocitly ve Francii. Tři 

náhodně vybrané příběhy českých dětí, které doma hovoří jiným jazykem než ve škole. Systémové 

řešení problematiky - přípravné (adaptační) třídy odkud po roce odcházejí do běžných tříd, kam jsou 

zařazovány podle svého věku, nikoliv podle úrovně znalosti jazyka. Psychické problémy dětí, počáteční 

problémy s adaptací na nové prostředí a neznalost jazyka kladou vysoké nároky na učitele 

v přípravných třídách. Velmi záleží na empatii, zkušenostech a intuici každého pedagoga. 

dvojjazyčné vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; jazykové vzdělávání ; 

jazyková bariéra ; styl výuky ; přípravný ročník ; pedopsychologie ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/371674  

  

20. 

Je česká mládež netolerantní vůči přistěhovalcům? (Na okraj dvou publikací o provedených 

výzkumech) / [ Is Czech youth intolerant towards immigrants? (Remarks on two publications about 

research carried out) ]  / Jan Průcha -- cze -- Lit.5 

In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.2 (2002), s.244-246. 

Autor se zamýšlí nad výsledky dvou výzkumů provedených se soubory mládeže ve věku 14-16 let 

a zabývajících se postoji české mládeže v oblasti interetnických vztahů. Nedá se konstatovat, že česká 

mládež je nesnášenlivá vůči přistěhovalcům. Výzkum se zabýval otázkami práv imigrantů ponechat si 

svůj jazyk, jejich práva na vzdělání, práva volit aj. Sledované výzkumy se však významně odlišují 

u daného jevu (postoj české mládeže k přistěhovalcům). 

mládež ; postoj mládeže ; etnické vztahy ; nesnášenlivost ; přistěhovalec ; právo na vzdělání ; 

sociologický výzkum ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/78193  

  

21. 

Je vhodná dvojjazyčná výchova? / [ Is the bilingual education appropriate? ]  / Václav Mertin -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 [CZ] -- Roč. 101, č.20 (1998), 

s.14. 

Výhody a nevýhody bilingvální výchovy a vzdělávání dětí Romů a ostatních národnostních menšin 

(včetně přistěhovalců). Zkušenosti jiných zemí. 

dvojjazyčné vzdělávání ; bilingvismus ; dítě ; národnostní menšina ; etnická menšina ; přistěhovalec ; 

cizinec ; Romové ; dítě cizí národnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/55153  
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22. 

Jedna z nejvíce hated job v ČR? Práce s migranty a reakce okolí = Is work with migrants among the 

most hated jobs in Czechia? Reactions in the social environment / [  ]  / Agnieszka Zogata-Kusz -- cze -

- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Sociální práce -- ISSN 1213-6204 -- Roč. 20, č. 6 (2020), s. 73-89. 

Výsledky výzkumu, který zjišťoval, s jakými reakcemi okolí se setkávají osoby pracující s migranty 

v neziskových organizacích v souvislosti se svou prací a jak tyto reakce ovlivňují jejich práci a život. 

Z analýzy dat vyplynulo, že tři čtvrtiny respondentů vnímají negativní vztah společnosti vůči nestátním 

neziskovým organizacím pracujícím s migranty, ale pouze menšina z nich se setkává s negativními 

reakcemi vůči sobě. Přesto celková atmosféra ve společnosti má za následek obezřetnost a uzavírání 

se osob pracujících s migranty v jejich sociální bublině. Jako protektivní faktor syndromu vyhoření 

uváděli sociální pracovníci podporu rodiny a blízkých. 

sociální práce ; humanitární činnost ; sociální pracovník ; migrant ; profese ; status povolání ; prestiž ; 

výsledek výzkumu ; nevládní organizace ; působení ; syndrom vyhoření ; společenské klima ; nestátní 

nezisková organizace ; protektivní faktor 

http://katalog.npmk.cz/documents/520318  

  

23. 

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím = On the Presentation of Czech Declension for 

Foreigners / [  ]  / Milan Hrdlička -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics -- ISSN 1804-3240 -- Roč. 5, č. 2 (2014), 

s. [98]-115. 

Problematika obtížnosti českého skloňování z hlediska jinojazyčného mluvčího a jeho příčiny jazykové 

a metodické povahy. Kritická analýza dvou tuzemských pokusů o popis skloňování v češtině pro 

jinojazyčné mluvčí. Základní koncepce prezentace deklinačních paradigmat v učebnicích češtiny pro 

cizince. Lingvodidaktická doporučení pro popis a výuku skloňování v češtině. 

gramatika ; čeština ; cizí jazyk ; slovo ; cizinec ; vzdělávání cizinců ; koncepce ; učebnice ; výuka ; 

didaktika ; skloňování 

http://katalog.npmk.cz/documents/442876  

  

24. 

K problematice pojetí a stanovení frazeologického minima českého jazyka jako cizího = Perspectives 

of Understanding and Creating a Phraseological Minimum of the Czech Language as a Foreign 

Language / [  ]  / Varvara Skibina -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 8, č. 2 (2016), s. 104-110. 

Představení projektu týkajícího se znalostí frazeologie českého jazyka jako podmínky pro jeho 

úspěšného užívání. Projekt se soustředí zejména na výuku rusky hovořících cizinců, kterých v ČR stále 

přibývá. Potřeba vytvořit frazeologické minimum je podmíněna přetrvávajícími komunikačními 

problémy, jimiž jsou řečové bariéry a nízká úroveň komunikace v češtině cizojazyčných studentů. Za 

frazeologické minimum (FM) je považován minimální počet frazeologizmů, které by student měl umět 
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na jednotlivých úrovních ovládání jazyka podle Společného evropského referenčního rámce. Ten 

zavádí nový přístup k chápání pojmu frazeologické minimum. FM českého jazyka dosud neexistuje. 

cizí jazyk ; čeština ; frazeologie ; projekt ; dítě cizí národnosti ; jazyková bariéra ; komunikace ; pojem ; 

znalost ; Rusové 

http://katalog.npmk.cz/documents/465099  

  

25. 

K řazení gramatického učiva v učebnicích češtiny pro cizince / [ Grammar ordering in texbooks of 

Czech for foreigners ]  / Milan Hrdlička -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 60, č. 3 (2009/2010), s. 122-126. 

Důležitou roli při tvorbě učebnic češtiny pro cizince hraje racionálně a koncepčně uspořádaná 

posloupnost a návaznost mluvnické látky. Autor textu uvádí konkrétní nedostatky zjištěné na základě 

rozboru reprezentativního vzorku učebních materiálů a doporučuje vypracovat odborné podklady pro 

řazení gramatických kategorií a jevů v učebnicích češtiny pro cizince. Poukazuje také na dosud málo 

zpracovanou metodiku oboru. 

jazyk ; jazyková dovednost ; čeština ; gramatika ; cizí jazyk ; výuka ; zahraniční student ; zahraniční žák ; 

učebnice ; učivo ; metodika ; obsahová analýza 

http://katalog.npmk.cz/documents/270912  

 

26. 

Kosovští Albánci se učí česky aneb Tunk znamená ahoj / [ Albanians from Kosovo learn Czech language 

or Tunk means hallp ]  / Milan Němec -- cze 

In: Češtinář -- [CZ] -- Roč. 10, č.4 (1999/00), s.123-126. 

Problematika vzdělávání uprchlíků - Kosovských Albánců. Zkušenosti s výukou češtiny. Průběh výuky - 

fráze potřebné k představení, abeceda, základní spojení sloužící k orientaci v prostoru, číslovky, barvy 

atd. 

čeština ; výuka ; cizí jazyk ; kurs ; uprchlík ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/68157  

  

27. 

Kulturní orientace Vietnamců v ČR : generační srovnání = The cultural orientation of Vietnamese 

Czechs : a generational comparison / [  ]  / Martina Hřebíčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 -- Roč. 56, č. 2 (2020), s. 197-227. 

Představena je česká verze dotazníku General Ethnicity Questionnaire, který měří kulturní orientace 

majoritní a minoritní společnosti. Ty zahrnují používání jazyka, stravovací návyky, preference médií 

a preference kultury. Měření proběhla u Vietnamců, kteří se v ČR již narodili, a u těch, kteří se zde 

usadili před 12. rokem života. První skupina je méně orientována na vietnamskou kulturu, ale orientace 
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na českou kulturu je u obou skupin stejná. Vietnamci z obou skupin vykazují lepší znalost češtiny než 

vietnamštiny a mají více kontaktů s Čechy než s Vietnamci. Jsou ale hrdější na vietnamskou kulturu než 

na českou. Obě skupiny se také úspěšně adaptují na život v Česku. 

dotazník ; kultura země původu ; kulturní prostředí ; jazyk ; stravovací zvyklosti ; adaptace ; 

interpersonální vztahy ; komparace ; přistěhovalec ; Česko ; média ; preference ; generace ; 

Vietnamci ; kulturní úroveň 

http://katalog.npmk.cz/documents/477666  

  

28. 

Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků : specifikum vietnamské kultury / [ Cultural differences in the 

learning motivation of pupils : the specific features of Vietnamese culture ]  / Iva Stuchlíková, Nela 

Vokrojová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 63, č. 1 (2013), s. 5-

24. 

Předložený přehledový článek se pokouší stručně shrnout současné přístupy k učební motivaci a poté 

se zaměřuje na specifika učební motivace vietnamských žáků. 

kulturní identita ; kulturní integrace ; schopnost učení ; motivace učení ; motivace výkonu ; žák ; 

národnostní menšina ; etnické vztahy ; příslušnost ke skupině ; učení ; kultura země původu ; 

pedagogický výzkum ; Vietnamci 

http://katalog.npmk.cz/documents/417012  

  

29. 

Mateřštinou žáků už není jen čeština / [ Czech is not the only mother tongue of pupils in Czech schools 

]  / Kristýna Titěrová, [Autor interview] Radka Kvačková -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 28, č. 256 (3.XI.) (2015), 

s. 15. 

Kristýna Titěrová ze Společnosti pro příležitosti mladých migrantů META v rozhovoru vysvětluje 

specifika, jak učit děti, jejichž mateřštinou není čeština. Do této skupiny zahrnuje některé děti ze 

smíšených manželství, potomky krajanů, kteří se do Česka vrátili z ciziny, ale i děti běžných 

ekonomických migrantů, kteří sem přicházejí za prací. 

mateřský jazyk ; žák ; čeština ; výuka ; dítě ; migrant ; dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; 

Společnost pro příležitosti mladých migrantů META ; Česko ; smíšené manželství ; potomek ; krajané ; 

cizina 

http://katalog.npmk.cz/documents/448701  

  

30. 

Migrace a porod = Migration and childbirth : sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve 

výzkumu perinatálního zdraví žen : an Intersection of Two Life Changes in Social-Science Research on 

http://katalog.npmk.cz/documents/477666
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Women's Health / [  ]  / Alena Pařízková, Ema Hrešanová, Alena Glajchová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 -- Roč. 54, č. 1 (2018), s. 63-99. 

Pokud se prolínají dvě zkušenosti - migrace a mateřství - ve stejném čase, má to vždy dopad na zdraví 

žen i jejich dětí. Článek předkládá přehled 124 studií ze sociálněvědní oblasti, které tyto fenomény 

zkoumaly. Objevila se tři základní témata: jakým způsobem jsou ženy klasifikovány jako migrantky, 

důležitost sociální podpory rodinám s ohledem na jazykovou bariéru a makrosociologické and 

epidemiologické faktory. Článek se dále zabývá perinatálním zdravím migrantek (zdraví ženy a plodu 

ke konci gravidity), porodem a péčí o novorozence v nových životních podmínkách. 

migrace ; migrant ; žena ; těhotenství ; narození ; zdraví ; působení ; podpora ; rodina ; sociální péče ; 

péče o dítě ; dítě cizí národnosti ; novorozenci 

http://katalog.npmk.cz/documents/467440  

  

31. 

Migrácia obyvateľstva ako spoločenský problém, jej príčiny a dôsledky v kontexte právnych noriem 

a vzdelávania / [  ]  / Marta Petrášová -- slo -- lit.18 

In: Pedagogické spektrum : časopis pre pedagogickú teóriu, školskú prax, politiku výchovy 

a vzdelávania -- ISSN 1335-5589 [SK] -- Roč. 11, č.5/6 (2002), s.11-30. 

Príspevok je zameraný na problematiku migrácie obyvateľstva z hľadiska histórie a slobodného pohybu 

najmä v rámci krajín európskeho spoločenstva a ostatných krajín Európy a hľadiska multikultúrneho 

multietnického prostredia. Rozoberá príčiny migrácie najmä z krajín tretieho sveta, migrácie za prácou, 

pred prenasledovaním vojnovými konfliktmi a etnickými čistkami. Vysvetľuje právne normy, ktoré 

riešia problém migrujúcich a zabezpečuje im rovnaké práva a povinnosti. Stručne sa zaoberá zásadami 

migračnej politiky, jej komplexného riešenia a súčasného stavu v Slovenskej republike. Dotýka sa aj 

otázok zabezpečenia vzdelávania detí migrujúcich pracovníkov a spolupráce inštitúcií s mimovládnymi 

organizáciami. 

migrace ; legislativa ; vzdělávání ; cizinecká politika ; dokument ; jazyková výuka ; přistěhovalec ; 

uprchlík ; Slovensko ; Evropa 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/84332  

  

32. 

Migrácia utečencov je len okruhliak v mozaike / [ Migration of refugees is only a piece in mosaic ]  / 

Jozef Smida -- slo 

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 10 (2015), s. 14-15. 

Místy až kontroverzní příspěvek se pokouší objasnit jednu z teorií popisujících procesy předcházející 

pádům a zánikům civilizací a aplikovat ji na situaci v dnešní evropské, tj. západní či křesťanské civilizaci. 

Uvádí čtyři pilíře, na nichž stojí každá lidská civilizace: rodina, vzdělání, kultura a právo a poukazuje na 

likvidaci těchto pilířů v současné evropské společnosti. Nastiňuje, co by nás v důsledku tohoto vývoje 

mohlo v budoucnosti čekat. 
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civilizace ; krize civilizace ; společnost ; společenský vývoj ; rodina ; vzdělání ; kultura ; právo ; 

budoucnost ; migrace ; uprchlík ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/449164  

  

33. 

Migrační brainwashing? : příznivci i odpůrci mas uprchlíků by měli spolu diskutovat / [ Migration 

brainwashing? supporters and opponents of migrants should discuss the problem together ]  / Lukáš 

Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 119, č. 9 (2016), s. 18-

20. 

Zkušenosti plynoucí z realizace cyklu seminářů určených učitelům k problematice migrace, který 

v rámci programu Jeden svět na školách pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Učitelům jsou 

nabízeny relevantní informace k tématu, z nichž mohou čerpat při své školní práci, a poskytovány rady, 

jak argumentovat v debatách na téma masové migrace. Popis průběhu workshopu k mediálnímu 

obrazu uprchlické krize. 

uprchlík ; migrace ; mediální výchova ; další vzdělávání učitelů ; pomoc ; učitel ; argumentace ; 

diskuse ; tvůrčí dílna ; Člověk v tísni (společnost) 

http://katalog.npmk.cz/documents/451780  

  

34. 

Místo metajazyka (lingvistické terminologie) ve vyučování češtině jako cizímu jazyku / [ Place of 

metalanguage (linguistic terminology) in the instruction of Czech as a foreign language ]  / Marie 

Hádková -- cze 

In: Čeština doma a ve světě -- [CZ] -- Roč. 5, č.2 (1997), s.28-29. 

Problematika mluvnických termínů užívaných ve výuce češtiny pro cizince. 

čeština ; výuka ; cizí jazyk ; gramatika ; terminologie ; zahraniční student ; zahraniční žák ; cizinec 

http://katalog.npmk.cz/documents/55093  

  

35. 

Možnosti štúdia v Českej republike / [  ]  / Daniela Drobná -- slo 

In: Bulletin SAIA -- [SK] -- Roč. 9, č.7/8 (1999), s.15-16. 

Možnosti štúdia v ČR upravuje Protokol o spolupráci na roky 1998-2001, ktorý nadväzuje na Dohodu 

o spolupráci v oblasti vzdelávania z roku 1992. V príspevku sú prezentované údaje z uvedeného 

protokolu, týkajúce sa oblastí spolupráce, cieľových skupín (študentov, učiteľov a i.), druhov štúdia, 

finančných otázok a všeobecných ustanovení vyplývajúcich z protokolu. 

mezinárodní výměna ; mezinárodní spolupráce ; vzdělávací možnosti ; financování ; zahraniční 

student ; učitel ; Česko ; Slovensko 
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BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/64172  

  

36. 

Můj kamarád je cizinec / [ My friend is foreigner ]  / Tereza Krobová -- cze 

In: Vlasta -- [CZ] -- , č.42 (2004), s.16-17. 

V českých školách se objevuje stále více cizinců. Zpráva o tom, jak se k nim české děti chovají, jak je 

tolerují. Nejvíce zastoupené národnosti v českých školách - z Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska a Ruska. 

Přítomnost dětí cizinců ve třídách pomáhá českým dětem rozšiřovat si obzory, být otevřenější 

a tolerantnější. Začleňování dětí cizinců do výuky a do školního kolektivu. 

dítě cizí národnosti ; výuka ; základní škola ; vztahy mezi vrstevníky ; výchova ; čeština ; integrace žáka ; 

Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/101327  

  

37. 

Multikulturní výchova v mateřských školách pomáhá k adaptaci cizinců / [ Multicultural education in 

kindergartens helps with the adjustment of foreigners ]  / Irena Procházková -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 32 (2013), s. 5. 

Zkušenosti Mateřské školy Mezi domy v Praze - Libuši se začleňováním dětí cizinců. Hlavní problémy: 

obtížná komunikace s dětmi i rodiči, malá informovanost rodičů o českém školství. Multikulturní 

výchova v předškolním věku a její role v adaptaci dětí jiné kultury a národnosti. Získání dotace na 

zajištění asistentky a podle potřeby i tlumočníka. 

dítě cizí národnosti ; adaptace ; integrace žáka ; mateřská škola ; multikulturní výchova ; předškolní 

věk ; individuální přístup ; asistent ; tlumočník 

http://katalog.npmk.cz/documents/422250  

  

38. 

Muslimská menšina ve Švédsku / [ Muslim minority in Sweden ]  / Adam Kupský -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy: 10 

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- 

Roč. 24, č. 4 (2014/2015), s. 26-27. 

Téma integrace muslimské menšiny do společnosti. Historie migrace muslimů (z Iráku, Íránu, Bosny 

a Hercegoviny, Turecka aj.) do Švédska (Stockholm, Göteborg, Malmö), raná fáze (60. a 70. léta) a čtyři 

etapy pozdní fáze. Migrační politika, proces začleňování muslimů do švédské společnosti, multikulturní 

model - společnost přistupuje k přistěhovalcům jako ke kulturně odlišným komunitám. Význam 

vzdělávacího systému pro integraci, který je zaměřen na výuku švédštiny pro dospělé a pro děti. Děti 

se učí přímo ve škole ve speciálních mezinárodních třídách, pro dospělé jsou organizovány bezplatné 

jazykové kurzy. Postoj švédské společnosti vůči muslimům. 

http://katalog.npmk.cz/documents/64172
http://katalog.npmk.cz/documents/101327
http://katalog.npmk.cz/documents/422250
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přistěhovalec ; etnická menšina ; islám ; dítě cizí národnosti ; vzdělávání ; výuka ; švédština ; jazykové 

vzdělávání ; jazyková výuka ; vzdělávací kursy pro dospělé ; integrace žáka ; základní škola ; střední 

škola ; sociální integrace ; multikulturní výchova ; školská politika ; Švédsko ; muslimové 

http://katalog.npmk.cz/documents/443585  

 

39. 

"Můžeš prostě říct, že máš babičku" = "That's the lady I call Grandma!" : vietnamské děti, české 

babičky a význam prarodičovství v jejich biografiích : Vietnamese children, Czech grandmothers and 

the meaning of grandparenthood in the biographies of both / [  ]  / Adéla Souralová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 -- Roč. 51, č. 5 (2015), s. 815-844. 

Vietnamské rodiny si často najímají české babičky - většinou ženy, které čerstvě vstoupily do důchodu. 

Ty vítají možnost každodenní (placené) aktivity. Autorka zkoumala formou rozhovorů s těmito 

babičkami, jaké vztahy vznikají v každodenním kontaktu česká babička - vietnamské dítě a jak je obě 

strany chápou. Potřeba dítěte mít babičku - díky ní vznikají svým způsobem příbuzenské vztahy. Toto 

"mezinárodní příbuzenství" může přispívat k vytváření nové koncepce instituce prarodičů, vnoučat 

a mezigeneračních vztahů. 

dítě cizí národnosti ; migrant druhé generace ; prarodiče ; interpersonální vztahy ; příbuzenství ; 

průzkum ; vztah dospělý-dítě ; Češi ; Vietnamci ; chůva 

http://katalog.npmk.cz/documents/449764  

  

40. 

Na Praze 3 aktivně řeší velké počty dětí s odlišným mateřským jazykem / [ In Prague 3 district they 

actively solve the problem of large numbers of children with different mother tongues ]  / Pavel Ostap, 

Štěpán Štrébl ; [Autor interview] Michal Gill -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 17, č. 11 (2020), s. 36-38. 

Praha 3 začala ve školním roce 2019/2020 realizovat přelomový projekt integrace žáků s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ). Na ZŠ a MŠ Chelčického byl zahájen několikaměsíční intenzivní kurz 

českého jazyka, který je určen pro žáky s OMJ všech 10 základních škol na Praze 3. Teprve po zvládnutí 

základů českého jazyka se žáci zařadí zpět do svých škol. Pavel Ostap, ředitel školy, kde kurzy probíhají, 

a místostarosta pro školství Prahy 3, který z pozice zřizovatele projekt inicioval, hovoří o motivaci 

k tomuto kroku a dosavadních zkušenostech. Kteří žáci jsou zařazováni do Centra jazykové přípravy, 

jak kurz probíhá, proč byla zvolena ZŠ Chelčického, jak je projekt financován, jak byl řešen školní 

vzdělávací program, učebnice, pomůcky a kdo žáky vyučuje. 

základní škola ; žák ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; integrace žáka ; cizí jazyk ; prahová úroveň jazyka ; 

vzdělávání cizinců ; výuka ; pedagogická podpora ; kurs ; čeština ; spolupráce ; vztahy mezi školami ; 

městská oblast ; motivace ; Praha 3 (Česko) ; odlišný mateřský jazyk ; 2019/2020 

http://katalog.npmk.cz/documents/515235  

  

41. 

http://katalog.npmk.cz/documents/443585
http://katalog.npmk.cz/documents/449764
http://katalog.npmk.cz/documents/515235
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Naučme sa spolu žiť / [  ]  / Ján Miklóssy -- slo 

In: Učiteľské noviny : [týždeník] -- ISSN 0139-5769 [SK] -- Roč. 51, č.22 (2001), s.1. 

Slovensko - krajina, ktorá sa po roku 1989 stala nielen tranzitnou, ale aj cieľovou pre tisíce emigrantov 

z iných krajín. Nutnosť zamerania výchovno-vzdelávacieho úsilia aj týmto smerom, pretože deti 

emigrantov sa stávajú žiakmi slovenských škôl. Potreba orientovať obsah výuky tak, aby pomáhal 

prekonávať predsudky, netoleranciu, rasovú, náboženskú a národnostnú neznášanlivosť. Didaktické 

hry ako jeden zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa. 

přistěhovalec ; etnické vztahy ; nesnášenlivost ; tolerance ; multikulturní výchova ; obsah výuky ; 

vztahy mezi vrstevníky ; žák ; emigrant ; didaktická hra ; předsudek ; Slovensko 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/78127  

  

42. 

Neinkluzivní školy cíleně nehledáme : Agentura pro sociální začleňování chce nabízet dobré příklady 

společného vzdělávání / [ Agency for social inclusion wants to serve as a good example ]  / Radek 

Jiránek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 31 (2015), s. 8-

9. 

Rozhovor s ředitelem Agentury pro sociální začleňování (tj. odbor při Úřadu vlády ČR) o spolupráci 

úřadu se školami, o vzdělávání a inkluzivním trendu v českém školství. Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení na roky 2016 - 2020, odlišnosti od předchozí. Spolupráce s obcemi, pomoc sociálně 

vyloučeným lokalitám, romským lokalitám, pomoc uprchlíkům a migrantům. Zrušení přílohy RVP pro 

žáky s lehkým mentálním postižením, zánik základních škol praktických, Akční plán inkluzivního 

vzdělávání (MŠMT), zavádění inkluze do praxe. 

žák ; vzdělávání ; postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; mentálně postižený ; lehká mozková 

dysfunkce ; sociálně znevýhodněný ; uprchlík ; migrant ; dítě cizí národnosti ; Romové ; integrace žáka ; 

sociální integrace ; inkluzivní vzdělávání ; spolupráce ve výchově ; pomoc ; základní škola ; Agentura 

pro sociální začleňování ; Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

Akční plán inkluzivního vzdělávání ; inkluze ; 2016-2020 

http://katalog.npmk.cz/documents/447740  

  

43. 

Nemáte nás rádi, bude vás to bolet : povstání na předměstí, přistěhovalci a integrace ve Francii / [Část] 

1. [ You don't like us, it will hurt you rebellions in outskirts, immigrants and integration in France Part 

1 ]  / Petr Janyška. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 [CZ] -- Roč. 28, č. 3 (2006), s. 24-

27. 

Hledání příčin listopadových nepokojů v roce 2005 ve Francii. Vývoj francouzského integračního 

modelu a jeho současné problémy. Formování skupin mládeže, která hledá jinou, nefrancouzskou 

http://katalog.npmk.cz/documents/78127
http://katalog.npmk.cz/documents/447740
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identitu. Charakteristika městského povstání, které nedefinovalo žádné konkrétní požadavky ani 

nemělo konkrétního nepřítele. 

nepokoje mládeže ; vandalismus ; přistěhovalec ; vládní politika ; represe ; skupina mládeže ; Francie ; 

2005 

http://katalog.npmk.cz/documents/203723  

  

44. 

Nezapomenutá škola na hranicích : kdybych byla ministryní, zrušila bych rozvojové programy, říká její 

ředitelka / [ A not-forgotten school on the state border : if I were a minister, I would cancel 

developmental programs, says its headmaster ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 121, č. 14 (2018), 

s. 12-14. 

Město Hranice leží na konci Ašského výběžku. V její základní škole dochází k poklesu stavu žáků. 

Naopak přibývá žáků pocházejících ze zahraničí (Rumuni, Maďaři, Bulhaři, Chorvati aj.). Škola nabízí 

výuku češtiny pro cizince, dvě hodiny týdně. Školu trápí nedostatek učitelů a samotné financování 

chodu školy. Ředitelka upozorňuje na výuku žáků se specifickými poruchami učení, na množství 

administrativy. Škola je zapojena do programu Ekoškoly. Teoretická výuka environmentální výuky je 

směrována ke skutečným činnostem. Organizují řadu aktivit, žáci vybudovali arboretum, starají se 

o zvířecí koutek. Škola se snaží chovat ekologicky. 

základní škola ; vzdělávání cizinců ; učitel ; žák ; financování ; porucha učení ; administrativa ; 

ekologická výchova ; ochrana životního prostředí ; ekologie ; vzdělávání ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/468912  

  

45. 

Nonverbálny test z biológie: nástroj a jeho využitie / [ A non-verbal test in biology: a tool and its use 

]  / Paulína Koršňáková, Mariana Páleníková -- slo -- lit.19 

In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.4 (2002), s.431-443. 

Příspěvek představuje původní, zatím nestandardizovaný pedagogicko-diagnostický nástroj na 

neverbální testování vědomostí ze středoškolské biologie, který je určen pro zahraniční studenty bez 

znalosti jazyka. Kromě základních principů, použitých při sestavení nástroje, a prvních zjištění nastiňuje 

příspěvek i možnosti jeho širšího využití ve výuce biologie, například při rozvíjení tvořivosti žáků. 

test ; nonverbální test ; biologie ; střední škola ; zahraniční student ; úroveň vědomostí ; Slovensko 

http://katalog.npmk.cz/documents/80584  

  

46. 

O francouzštině : aneb hledání alternativ / [ About French or seeking alternatives ]  / Václav Nekvapil 

-- cze 

In: Čeština doma a ve světě -- ISSN 1210-9339 [CZ] -- Roč. 13, č. 1-2 (2005), s. 49-52. 

http://katalog.npmk.cz/documents/203723
http://katalog.npmk.cz/documents/468912
http://katalog.npmk.cz/documents/80584
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Postoj většiny Francouzů k cizím jazykům je záporný, jejich znalost je na velmi nízké úrovni. Prosadit 

všeobecné používání francouzštiny jako jediného jednacího jazyka EU je však nemožné. V zemi alespoň 

pracují při ministerstvech a státních úřadech zvláštní komise, které střeží čistotu jazyka a kodifikují 

francouzské ekvivalenty pro všeobecně užívané anglické termíny. Na hledání alternativ ostatně spočívá 

francouzská politická kultura. Musí se však smířit s velmi chudými přistěhovalci, kteří ve svých ZEP 

(zone ďéducation prioritaire - zóna přednostního vzdělávání) vytvářejí vlastní jazyk. Hovorová 

a spisovná angličtina se ale od sebe liší velmi málo. 

francouzština ; mluvený jazyk ; verbální komunikace ; ministerstvo ; politika ; kultura ; nedostatek ; 

zaostávání v učení ; přistěhovalec ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/106243  

  

47. 

O migraci by se měla vést věcná diskuze, říkají autoři výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti / 

[ Factual discussion about migration should be conducted, say Czech scientists ]  / Lukáš Novák, Anna 

Vanclová ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 29 (2015), s. 7-

9. 

Rozhovor s autory výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti (iniciativa lidí z akademické sféry) - smysl 

výzvy, tolerance společnosti k etnické a náboženské nesnášenlivosti, problematika uprchlíků 

a migrační vlny, příčiny uprchlické krize, představy o správném postupu vůči uprchlíkům, charakter 

a zodpovědnost politiků a médií, svoboda slova, extrémismus aj. 

uprchlík ; emigrant ; migrant ; emigrace ; migrace ; přistěhovalec ; přistěhovalectví ; etnická skupina ; 

náboženská menšina ; etnické vztahy ; interpersonální vztahy ; sociální integrace ; extremismus ; 

strach ; postoj ; tolerance ; Vědci proti strachu a lhostejnosti ; výzvy ; iniciativa 

http://katalog.npmk.cz/documents/447425  

  

48. 

O vzdělávání cizinců na území České republiky / [ About foreigners education in the Czech Republic ]  

/ Pavla Polechová, Karel Kuchler -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 [CZ] -- Roč. 11, č.38 (2003), s.7. 

Zpráva České školní inspekce o vzdělávání žáků-cizinců na základních a středních školách v České 

republice. Kritéria začleňování žáků do ročníků. Metody výuky a komunikace učitelů se žáky při 

překonávání jazykové bariéry. Spolupráce rodičů-cizinců se školou. Postoj škol k problematice 

interkulturní výchovy. 

žák ; přistěhovalec ; integrace žáka ; vyučovací metoda ; komunikace ; učitel ; postoj ; škola ; 

multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; jazyková bariéra ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/86717  
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49. 

Odklad ve Švédsku neexistuje / [ Postponement of school attendance does not exist in Sweden ]  / 

Petra Lorentzon Staňková ; [Autor interview] Kateřina Lánská -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 31, č. 129 (5.VI.) (2018), 

s. 15. 

V příspěvku je rozhovor s Petrou Lorentzon Staňkovou, která pracuje pro švédské ministerstvo školství 

a pomáhá jako asistentka pedagoga s integrací dětí cizinců ve školách. Příspěvek je věnovaný 

specifikům švédského školství, vzdělávání pedagogů, roli asistentů a systémové podpoře integrace dětí 

cizinců ve vzdělávání ve Švédsku. 

odklad školní docházky ; interview ; ministerstvo školství ; asistent ; integrace žáka ; dítě cizí 

národnosti ; dítě ; cizinec ; výchovné působení ; školství ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; role ; 

systémový přístup ; Švédsko ; asistent pedagoga 

http://katalog.npmk.cz/documents/469287  

  

50. 

Okrajové téma? (Přistěhovalecké děti v našich školách) / [ Marginal topic? (Children of immigrants in 

our schools) ]  / Bohumíra Lazarová -- cze 

In: Učitelské listy : nezávislý měsíčník -- ISSN 1210-7786 [CZ] -- Roč. 5, č.1 (1997/98), s.10. 

Problematika dětí přistěhovalců u nás zatím není řešena. Zkušenosti ze zahraničí. Vzdělávání učitelů 

pro práci s dětmi přistěhovalců. Vazby s vlastní kulturou, adaptace a integrace. Příprava na 

multikulturní společnost. 

přistěhovalec ; dítě ; multikulturní výchova ; vzdělávání učitelů ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/51068  

  

51. 

Otázka uprchlíků - vývoj a současná situace / [ A question of refugees - development and 

contemporary situation ]  / Petr Trombík -- cze 

In: Éthum : bulletin pro sociální pedagogiku -- [CZ] -- , č.6 (1994), s.4-10. 

Současný problém pro většinu zemí světa i Evropy - nárůst migračních a uprchlických tlaků. Řešení 

imigrační problematiky a vytvoření legislativního mechanismu pro řešení právního postavení uprchlíků. 

Novela zákona o uprchlících z roku 1993. Záchytné a pobytové uprchlické tábory v České republice. 

uprchlík ; migrant ; zákon ; legislativa ; Česko ; 1993 

http://katalog.npmk.cz/documents/34953  

  

52. 

Počiatky testovania inteligencie / [  ]  / Peter Halama -- slo 

http://katalog.npmk.cz/documents/469287
http://katalog.npmk.cz/documents/51068
http://katalog.npmk.cz/documents/34953
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In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 [SK] -- 

Roč. 12, č.9 (2001), s.26-27. 

Pohľad na vedcov-psychológov, ktorí začali s testovaním inteligencie u ľudí a ich dielo. Nepriaznivé 

dôsledky, ktoré spôsobil nesprávny prístup k inteligencii, dedičnosti a ich vzťahu. Testovanie 

inteligencie u prisťahovalcov do USA a amerických vojakov a dopad výsledkov testov na ich ďalší život. 

měření inteligence ; psychologický test ; test inteligence ; dědičnost ; přistěhovalec ; historické 

hledisko ; Spojené státy americké ; SRN ; Francie 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/78378  

 

53. 

Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov / [ Young people's view of migration and migrants ]  / 

Radoslav Štefančík -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- 

Roč. 18, č. 3 (2012), s. 3-17. 

Prezentace výsledků výzkumu, který zjišťoval formou hloubkových skupinových rozhovorů postoje 

mladých lidí na Slovensku ve věku 16-23 let na problém migrace a migrantů. Zjišťována byla např. 

znalost pojmů migrant a migrace, povědomí o počtu a původu migrantů na Slovensku, osobní 

zkušenosti s migranty a s multikulturní výchovou, informace získávané z médií. Dále výzkum zjišťoval, 

jak mladí lidé vnímají migranty žijící na Slovensku, jak hodnotí jejich přínos pro společnost, jaké jsou 

jejich názory na práva a povinnosti migrantů a jaké mají postoje k otázce kultury a náboženství 

migrantů. Výsledky ukazují na přetrvávání stereotypů v názorech a postojích mladých lidí k tomuto 

problému. 

mládež ; mladí dospělí ; postoj ; názor ; úroveň vědomostí ; zkušenost ; postoj mládeže ; migrant ; 

přistěhovalec ; migrace ; přistěhovalectví ; multikulturní výchova ; stereotyp ; výsledek výzkumu ; 

Slovensko ; věk 16-23 

http://katalog.npmk.cz/documents/404307  

  

54. 

Politické vzdelávanie mladých ľudí ako predpoklad demokratického vládnutia / [ Political education 

of young people as a precondition of democratic ruling ]  / Radoslav Štefančík -- slo -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- 

Roč. 21, č. 4 (2015), s. 3-12. 

Nedostatečná občanská účast mladých lidí a stereotypní vidění menšin (Romů, imigrantů) na Slovensku 

vede k úvaze, jak koncipovat politické a občanské vzdělávání, aby došlo k žádoucí změně podporující 

demokratizaci společnosti. Autor uvádí příklad SRN, charakterizuje základní principy občanského 

a politického vzdělávání v této zemi, kde např. ve federálním parlamentu nemá zastoupení žádná 

strana či hnutí s extremisticky laděným programem, a navrhuje, jak by mělo být toto vzdělávání 

koncipováno a realizováno ve slovenských podmínkách. 

http://katalog.npmk.cz/documents/78378
http://katalog.npmk.cz/documents/404307
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občanská výchova ; politická výchova ; koncepce ; demokracie ; propaganda ; extremismus ; sociální 

prevence ; stereotyp ; postoj ; změna postoje ; přistěhovalec ; Romové ; Slovensko ; SRN 

http://katalog.npmk.cz/documents/449697  

  

55. 

Portál k výuce o migrační krizi, nebo jen skladiště dokumentů? : zasvěcení lidé chtějí školy 

přesvědčovat o tom, že se nemají čeho bát / [ Portal for teaching about migration crisis, or just 

a storage of documents? : people in the know want to convince schools there's nothing to be afraid of 

]  / Lukáš Doubrava -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 119, č. 14 (2016), 

s. 18-20. 

Informace o semináři s názvem Jak odpovídat ve školách na otázky o migrační krizi? Především 

pravdivě!, který se konal na půdě poslanecké sněmovny. Na semináři byla probírána možnost vytvoření 

informačního portálu, kde by se shromažďovaly relevantní informace k danému tématu. Vyjádření 

zástupců ministersva školství, vnitra a zahraničí a dále Asociace učitelů občanské výchovy 

a společenských věd. Vyslovení obavy, že uvažovaný portál bude zveřejňovat jen politické dokumenty, 

vybraná nekontroverzní data a didaktické tipy, ale např. objektivní fakta týkající se kriminálního 

chování části migrantů se zde neobjeví. 

migrace ; přistěhovalec ; portál ; objektivita ; informace ; seminář ; názor 

http://katalog.npmk.cz/documents/451852  

 

56. 

Postoje študentov a študentiek sociálnej práce voči utečencom = The attitudes of social work 

students towards refugees / [ The attitudes of social work students towards refugees ]  / Angela 

Almašiová, Katarína Kohútová, Daniel Markovič -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 25 

In: Sociální práce -- ISSN 1213-6204 -- Roč. 17, č. 2 (2017), s. 5-18. 

Autoři článku se zaměřili na postoje studentek a studentů sociální práce vůči migrantům. Článek je 

rozdělen do dvou částí. První je věnována obecnému vysvětlení pojmů a současné situaci ve světě. 

Druhá část je věnována samotným postojům studentů a jejich měření. Výsledky jsou rozděleny podle 

druhu analýzy na deskriptivní, faktorovou a regresní. Závěr článku je věnován diskusi. 

sociální práce ; student ; výzkum ; postoj studenta ; migrant ; migrace ; pojem ; dotazník ; měření ; 

analýza ; diskuse ; regresní analýza ; faktorová analýza ; deskriptivní analýza 

http://katalog.npmk.cz/documents/461687  

  

57. 

Práce s dětmi národnostních menšin / [ Work with children from national minorities ]  / Panajota 

Domínová -- cze 

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.13-14. 

http://katalog.npmk.cz/documents/449697
http://katalog.npmk.cz/documents/451852
http://katalog.npmk.cz/documents/461687
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Zkušenosti s integrací dětí cizinců do českého školského systému. Důvody návštěvy pedagogicko-

psychologické poradny. Specifika práce s dětmi národnostních menšin z Ruska, Ukrajiny, Armenie, 

Gruzie, Číny a Vietnamu. Důležité oblasti pro dobrou integraci těchto dětí. 

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; 

multikulturní výchova ; role učitele ; individuální přístup ; vzdělávání ; výchovné poradenství ; 

pedagogicko-psychologická poradna 

http://katalog.npmk.cz/documents/87094  

  

58. 

Právo na vzdělání / [ Right to education ]  / Marie Hradečná -- cze 

In: Lidská práva : časopis Českého helsinského výboru -- ISSN 1212-5431 [CZ] -- Roč. 1, č.4 (1999/00), 

s.7-12. 

Právo na vzdělání je zaručeno Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, právním pořádkem státu 

i závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv. Změny v legislativě - některé novely současného 

školského zákona týkající se odstranění diskriminace. Rovnost v přístupu ke vzdělání (sociální 

nerovnost tvoří jakousi skrytou diskriminaci). Součást nutných změn tvoří i výchova k lidským právům. 

Právo na vzdělání v mateřském jazyce pro potřeby menšin. Romská komunita a vzdělání. Vzdělávání 

uprchlíků. 

právo na vzdělání ; přístupnost vzdělání ; školský zákon ; lidská práva ; národnostní menšina ; uprchlík ; 

přistěhovalec ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/66525  

 

59. 

Pro žáky z ciziny jsou středoškolské zkoušky z češtiny velkou (ne však jedninou) bariérou / 

[ Secondary school exams in the Czech language are difficult for foreign students ]  / Michaela Jiroutová 

-- cze 

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- Roč. 2020, č. 6 (2020), s. 12-13. 

Na českých středních školách studuje dle statistik kolem 9000 žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Velkou překážkou na cestě k absolvování střední školy jsou jednotné zkoušky z českého jazyka 

a literatury. Mnozí žáci s nižší jazykovou úrovní se tak dostávají na obory, které si původně nevybrali. 

Dalšími nástrahami SŠ je užívání odborné slovní zásoby a termínů. Potřeba intenzivního jednoročního 

kurzu češtiny pro uchazeče z celé ČR. Maturita z ČJ je poslední, ale nejobtížnější překážkou. Autorka se 

táže, co s těmi, kteří nepokračují ve studiu na střední škole či na učilišti? Či s těmi, které škola 

demotivuje a často odkáže mimo vzdělávací proces? 

žák ; dítě cizí národnosti ; hodnocení žáka ; střední škola ; čeština ; zkouška ; kurs ; terminologie ; 

odborný jazyk ; maturita ; vzdělávání ; odlišný mateřský jazyk ; český jazyk a literatura 

http://katalog.npmk.cz/documents/517102  
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60. 

Program Rozlety nabízí pomoc se vzděláváním / [ The "Flights" programme offers help in education ]  

/ Kateřina Tykalová -- cze 

In: Romano voďi = Romská duše -- ISSN 1214-8660 -- Roč. 6, č. 6 (2008), s. 12. 

Autorka představuje program "Rozlety", který pomáhá dětem ze znevýhodňujícího prostředí (tj. 

romským dětem, dětem cizinců aj.) překonat bariéru v jejich cestě za vzděláním. Program se zaměřuje 

především na podporu žáků 7. až 9. tříd při přechodu ze základní školy na střední. Jde o pomoc se 

zvládáním probírané látky, s výběrem střední školy, s přípravou na přijímací zkoušky aj. 

Romové ; cizinec ; žák ; dítě cizí národnosti ; etnická menšina ; vzdělávání cizinců ; sociálně 

znevýhodněný ; vzdělávání ; vzdělávací program ; doučování ; kompenzační vzdělávání ; přechod ze 

základní na střední školu ; učivo ; zvládání ; základní škola ; pomoc ; ročník 7-9 

http://katalog.npmk.cz/documents/243170  

  

61. 

Proti dvojjazyčné výchově nejsou z hlediska psychologa námitky / [ There are no objections to 

bilingual education from the viewpoint of a psychologist ]  / Václav Mertin -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 12, č. 14.V. (1999), 

s.21. 

Názory autora na výchovu dítěte v jazykově smíšeném manželství a vzdělávání dětí cizinců v České 

republice. 

dítě ; dítě cizí národnosti ; dvojjazyčné vzdělávání ; bilingvismus ; multikulturní výchova 

http://katalog.npmk.cz/documents/61567  

  

62. 

Při rozvoji řeči je nutné děti zaujmout / [ While developing speech, children must be attracted ]  / 

Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 25, č. 4 (duben) (2018), s. 14-15. 

O svých logopedických zkušenostech hovoří Mgr. Milena Kmentová. Při rozvoji řečových dovedností 

u dětí s narušenou komunikační schopností je potřeba dělat vše pro to, aby dítě učitelce rozumělo - 

mluvit v jednoduchých větách, používat gesta, udržovat sluchovou pozornost a trpělivě naslouchat. 

Tyto způsoby se uplatňují i u dětí, pro které je čeština cizí jazyk. Metodika Mgr. Kmentové nabízí 

propojení rozvoje hudebnosti a logopedické prevence. Při tom používá xylofon, znějící barevné tyče 

nebo zvonkohru. Zkušenosti z praxe a představení její knihy "Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, 

písničko!" 

předškolní dítě ; předškolní výchova ; komunikace ; komunikační schopnost ; porozumění ; 

hudebnost ; hudební nástroj ; logopedie ; dítě cizí národnosti ; řečová dovednost ; rozvíjení schopností 

http://katalog.npmk.cz/documents/467624  
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63. 

Přijímání dětí - cizinců do škol chybí systém / [ Enrolment of children-foreigners to schools lacks 

a system ]  / Jaroslava Štefflová -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 122, č. 39 (2019), s. 8. 

V současné době není výjimkou vzdělávání dětí cizinců na všech typech škol. Neznalost jazyka 

a systému vzdělávání není v mateřských školách tak velký problém. Ten nastává u dětí, které nastoupí 

do škol v průběhu školního roku bez znalosti jazyka. Školám není poskytována dostatečná podpora 

v práci s těmito dětmi, na tlumočníky nejsou finance. Rodiče často neví, že je školní docházka povinná 

a také jim chybí základní informace. 

škola ; žák ; učitel ; rodiče ; systém výchovy a vzdělávání ; cizinec ; mateřský jazyk ; jazyková 

dovednost ; podpora ; tlumočník ; financování ; informace ; nedostatek ; vzdělávání cizinců 

http://katalog.npmk.cz/documents/476778  

  

64. 

Psychoterapie cizinců : cesta vede přes jejich kulturu / [ Psychotherapy of foreigners approach through 

their culture ]  / Marina Stejskalová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 16, č. 1 (2010), s. 50-[53]. 

Počet adolescentních pacientů různých národností s širokým spektrem psychiatrických diagnóz 

přibývá. Je nutné hledat nové psychoterapeutické přístupy, nové možnosti v komunikaci s nimi. 

Autorka textu (muzikoterapeutka na Dětské psychiatrické klinice v Praze, Motole) se rozhodla věnovat 

v psychoterapii uměním pozornost i národnostnímu aspektu. Na příkladech pacientů nás seznamuje 

s tím, jak nový terapeutický materiál (hudba, tanec, literatura, výtvarné techniky) různých etnik 

a kultur obohacuje léčebné programy. 

adolescent ; terapie ; psychoterapie ; psychoterapeut ; etnická menšina ; kultura země původu ; 

arteterapie ; muzikoterapie ; tanec ; komunikace ; mandala 

http://katalog.npmk.cz/documents/270135  

  

65. 

Putování s Carly / [ Wandering with Carly ]  / Petra Hlavničková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 

2 

In: Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku -- ISSN 1214-603X -- Roč. 2009, č. 11 (2009), s. 33-

36. 

http://www.meta-ops.cz/ 

Příběh dívky Carly, od německé spisovatelky Annegert Fuchshuber, seznamuje děti s osudy uprchlíků. 

Jeho zpracování do podoby filmu se stalo východiskem pro uchopení témat uprchlictví, tolerance 

a emocí v práci s dětmi od 5 do 8 let. Využit může být i v oblasti výchovy k hodnotám. Film je doplněn 

metodickou příručkou, která přináší návrhy činností a tipy, jak s filmem ve výuce pracovat. Celý 

vzdělávací projekt vyvinula spolu s Úřadem Vysokého komisaře OSN nezisková organizace META, která 

se věnuje problematice začleňování dětí cizinců do českých škol. 

http://katalog.npmk.cz/documents/476778
http://katalog.npmk.cz/documents/270135
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cizinec ; výuka ; film ; uprchlík ; tolerance ; emoce ; předškolní výchova ; mladší školní věk ; první 

stupeň ; metodika ; příručka ; multikulturní výchova ; základní škola ; filmová výuka ; META ; výchova 

k lidským právům ; výchova k tolerantnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/457249  

  

66. 

Regionální rozdíly ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a jejich podmiňující 

faktory = Regional Differences in Attitudes towards International Migration by Secondary School 

Students and Their Determinants / [  ]  / Jiří Hasman, Pavlína Divínová -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 -- Roč. 56, č. 1 (2020), s. 57-83. 

Čím jsou formovány postoje českých středoškolských studentů k mezinárodní migraci. Vliv školního 

a regionálního prostředí, vliv znalostí o migrantech. Role médií a kontakty s cizinci (osobní kontakty 

mohou zmírnit předsudky). Faktory ovlivňující postoje vůči jednotlivým skupinám imigrantů. Detaily 

v tabulkách. 

migrace ; migrant ; žák ; postoj žáka ; střední škola ; znalost ; interpersonální vztahy ; předsudek ; 

školní prostředí ; determinanty ; region 

http://katalog.npmk.cz/documents/477131  

  

67. 

Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity / [ The 

role of pragmatic competence in teaching Czech as a foreign language and social identity formation ]  

/ Martina Hrdá, Radim Šíp -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 21, č. 4 (2011), s. 436-456. 

Nový pohled na souvislost mezi komunikací a integrací, který osvojování jazyka vnímá na pozadí 

utváření sociální identity. K tomuto osvojování dochází v průběhu rozvoje pragmatické kompetence 

(složky komunikační kompetence) imigranta/cizince v kontextu přijímání dalšího/cizího jazyka. 

Představení možnosti výzkumného uchopení vztahu pragmatické kompetence a sociální identity. 

čeština ; výuka ; cizí jazyk ; sociální adaptace ; přistěhovalec ; pragmatismus 

http://katalog.npmk.cz/documents/370547  

  

68. 

Rozlety : pomoc na cestě za vzděláním / [ Taking Offs help on the way to education ]  / Marek Šorm, 

[Autor interview] Jana Straková -- cze 

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] 

-- Roč. 13, č. 1 (2007), s. 3-4. 

Rozhovor s koordinátorem projektu Rozlety obecně prospěšné společnosti Nová škola, který poskytuje 

pomoc sociálně znevýhodněným dětem a dětem z rodin přistěhovalců (rodiče neumí česky) - 

připravuje je k přijímacím zkouškám na střední školy a pomáhá v průběhu středoškolského studia. 

http://katalog.npmk.cz/documents/457249
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Výběr dětí do projektu. Konkrétní práce s dětmi přistěhovalců. Kvalifikace dobrovolníků zapojených do 

projektu. Úloha práce školy při péči o děti ze znevýhodněného prostředí. Situace cizinců přicházejících 

do českých škol. 

sociálně znevýhodněný ; rodinné prostředí ; přistěhovalec ; vzdělávací projekt ; střední škola ; 

dobrovolná práce ; pomoc ; Nová škola ; Rozlety 

http://katalog.npmk.cz/documents/206811  

  

69. 

Řeč obrazů je tím nejuniverzálnějším jazykem : rozhovor s Tomášem Valčíkem, pedagogem volného 

času v uprchlických táborech / [ The speech of pictures is a universal language : interview with Tomáš 

Valčík, leisure time pedagogue in refugee camps ]  / Tomáš Valčík ; [Autor interview] František Kšajt -- 

cze 

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2011, č. 26 (2011), 

s. 72-76. 

Autor je pedagogem volného času v uprchlických táborech v ČR. Hovoří o tom, jaké jsou zde 

volnočasové aktivity, jaký podíl má výtvarná činnost, jak se na výtvarné činnosti v uprchlických 

táborech podílejí děti. Lidé v táborech jsou respektováni jako jedinečné individuality a pedagogové se 

k nim snaží přistupovat pokud možno bez předsudků a očekávání. Projevy různorodého sociálního, 

kulturního a náboženského zázemí ve výtvarných pracech těchto lidí. Oblíbené výtvarné techniky. 

uprchlík ; volný čas ; aktivita ; výtvarná výchova ; individualita ; dítě cizí národnosti ; kulturní zázemí ; 

náboženské vyznání ; uprchlické tábory 

http://katalog.npmk.cz/documents/370928  

  

70. 

Schola ludus aneb hra s češtinou při výuce cizinců / [ Schola ludus or play with Czech language in the 

teaching of foreigners ]  / Marie Janečková -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 48, č.1/2 (1997/98), s.30-33. 

Zkušenosti s výukou češtiny pro cizince, formy práce. 

čeština ; výuka ; jazyková výuka ; kurs ; cizinec ; zahraniční student ; vyučovací metoda ; hra ; 

dramatická výchova 

http://katalog.npmk.cz/documents/51205  

  

71. 

Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením / [ Socio-cultural 

integration of immigrants in between temporary migration and permanent settlement ]  / Josef 

Bernard, Renáta Mikešová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Sociologický časopis = Czech sociological review -- ISSN 0038-0288 -- Roč. 50, č. 4 (2014), s. 521-545. 

http://katalog.npmk.cz/documents/206811
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Integrační proces u imigrantů z Ukrajiny a Vietnamu v České republice. Sociálně-kulturní integrace na 

rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Integrační proces se u obou skupin imigrantů liší: 

Ukrajinci se integrují lépe než Vietnamci. Složení domácnosti hraje u Ukrajinců druhotnou roli, 

nejdůležitější pro ně je délka pobytu zde. Délka pobytu u Vietnamců naopak nemá pozitivní vliv na 

jejich sociálně-kulturní integraci. Důležitým faktorem je věk, ve kterém imigranti přijeli do ČR. Ti 

Vietnamci, kteří přijeli jako děti, jsou významně více integrovaní než ti, kteří zde žijí až od dospělého 

věku. Metodologie a analýza těchto zjištění. 

přistěhovalec ; přistěhovalectví ; kulturní splynutí ; sociální struktura ; věk ; působení ; rodinné 

prostředí ; integrace ; Česko ; Vietnamci ; Ukrajinci 

http://katalog.npmk.cz/documents/432203  

  

72. 

Sociální práce s imigranty [ Social work with immigrants ]  -- cze 

In: Sociální práce : odborná revue pro sociální práci -- ISSN 1213-6204 [CZ] -- Roč. 2007, č. 2 (2007), 

s. 3-151. 

Soubor článků různých autorů s tematikou sociální práce s imigranty v ČR a na Slovensku. Obsah 

činnosti sociálního pracovníka, který pomáhá žadatelům o azyl a obtíže, se kterými se setkává. 

Problémy s integrací cizinců do české společnosti. Metody sociální práce s imigranty. Životní podmínky 

azylantů v českých a slovenských záchytných střediscích. Legislativa vztahující se k pobytu cizinců na 

území ČR. Atd. 

přistěhovalec ; cizinec ; sociální práce ; sociální pracovník ; činnost ; pomoc ; sociální služba ; sociální 

politika ; cizinecká politika ; legislativa ; Česko ; Slovensko 

http://katalog.npmk.cz/documents/208898  

  

73. 

Střední škola může být pro žáky s odlišným mateřským jazykem stěží splnitelným snem / [ Secondary 

school may be a dream never to come true for students with different mother tongue ]  / Michaela 

Jiroutová -- cze 

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- Roč. 2018, č. 5 (2018), s. 20-23. 

https://www.inkluzivniskola.cz/ 

Počty žáků středních škol s odlišným mateřským jazykem se podle statistických údajů příliš nezvedají. 

Jejich znalost českého jazyka může být nedostatečná a je důležitá podpora ve vzdělávání formou kurzu 

češtiny. Prvním problémem je samotná přijímací zkouška na střední školu z českého jazyka 

i matematiky. Pro většinu uchazečů je úspěch vyloučen. Úlevu mohou získat pouze studenti, kteří celou 

základní školu studovali mimo ČR. Místo českého jazyka je veden pohovor. Neexistuje žádný metodický 

pokyn ani kritérium úspěchu. Řešením by bylo roční studium češtiny. Tyto kurzy ve školském systému 

chybí. Nabízí je některé neziskové organizace (společnost META, o. p. s.). Pro pedagogy jsou určeny 

semináře (MŠMT), další informace na webovém portálu. 

http://katalog.npmk.cz/documents/432203
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vzdělávání cizinců ; jazykové vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; přijímací zkouška ; 

střední škola ; kurs ; čeština ; vzdělávání učitelů ; seminář ; metodika ; systém výchovy a vzdělávání ; 

Česko ; neziskové organizace 

http://katalog.npmk.cz/documents/470435  

  

74. 

Středoškoláci chtějí regulovat příliv cizinců / [ Secondary school students want to regulate 

immigration ]  / Oldřich Tichý -- cze 

In: Mladá fronta dnes -- ISSN 1210-1168 [CZ] -- Roč. 7, č. 21.II. (1996), příl. s.3. 

Postoj pražské mládeže k přistěhovalectví - výsledky průzkumu, který na středních školách a učilištích 

provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 

mládež ; postoj ; tolerance ; přistěhovalec ; cizinec ; průzkum ; mravní postoj 

http://katalog.npmk.cz/documents/39094  

  

75. 

Šance pro děti, které neměly dobrý životní start / [ Chances for children with unhappy life-start ]  / 

Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 25, č. 6 (červen) (2018), s. 12-13. 

Článek o společnosti Vějíř Kladno, z.s., která vznikla v r. 2015 a dlouhodobě se věnuje charitativním 

projektům zaměřeným na sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby. Podchycení dětí např. ze 

sociálně vyloučených lokalit, které jsou nadané a chytré a mohou ve Vějíři načerpat spoustu 

vědomostí. Spolupráce společnosti s rodinami dětí. Práce s rodinami cizích národností. Kontakty 

s kladenskými mateřskými školami. Myšlenka rovného vzdělání. Jak vypadají programy pro 

znevýhodněné děti. 

dítě ; dítě cizí národnosti ; sociálně znevýhodněný ; Romové ; cizinec ; rodina ; spolupráce ve výchově ; 

handicap ; humanitární činnost ; projekt ; Vějíř Kladno, z.s. 

http://katalog.npmk.cz/documents/468514  

  

76. 

Šance zvládnout český jazyk / [ Chance to master the Czech language ]  / Eva Bělinová -- cze 

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823, 

-- Roč. 2010, č. 39 (2010), s. 41-43. 

http//www.zs-olesska.cz 

Informace o projektu ZŠ Olešská, Praha 10 - Šance zvládnout český jazyk, připraveném pro děti cizinců. 

Systematizace a zkvalitnění výuky ČJ pro děti - cizince přispějí ke zrovnoprávnění těchto dětí v přístupu 

k dalšímu vzdělání a při vstupu na trh práce v ČR. Posilování multikulturního prostředí v ZŠ. Vliv dětí na 

míru integrace rodin cizinců do české společnosti. 

http://katalog.npmk.cz/documents/470435
http://katalog.npmk.cz/documents/39094
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čeština ; výuka ; dítě cizí národnosti ; základní škola ; integrace ; jazyková výuka ; multikulturní 

výchova ; jazyková bariéra ; rovnost možností 

http://katalog.npmk.cz/documents/273896  

  

77. 

Školská poradenská zařízení - činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými 

poradnami a speciálně pedagogickými centry / [ School counseling facilities - activities and 

competencies, differences between pedagogical-psychological counseling centers and special 

pedagogical centers ]  / Andrea Schmalzová -- cze 

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. Arch. 2020, č. 5 (2020). 

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC) se mezi sebou liší 

zejména zaměřením, tedy tím, pro jaké klienty jsou jejich služby určeny. PPP poskytují služby žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti s poruchami učení, pozornosti, výchovnými 

problémy a poruchami chování, děti z odlišného kulturního prostředí (s odlišným mateřským jazykem) 

a s odlišnými životními podmínkami (sociálně znevýhodněné), děti nadané a mimořádně nadané. PPP 

také poskytují kariérové poradenství a zjišťují připravenost dětí na povinnou školní docházku. SPC se 

specializují na jedno nebo více postižení u dětí – mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, 

autismus, souběžné postižení více vadami. Činnosti a kompetence PPP i SPC jsou vymezeny 

legislativou. 

poradenská služba ; pedagogicko-psychologická poradna ; speciálně pedagogické centrum ; 

poradenství ; speciální vzdělávací potřeby ; porucha učení ; ADHD ; žák ; problémové dítě ; porucha 

chování ; dítě cizí národnosti ; odchylka v chování ; sociálně znevýhodněný ; nadaný ; profesní 

poradenství ; odklad školní docházky ; přechod z mateřské na základní školu ; handicap ; postižený ; 

mentálně postižený ; mentální handicap ; tělesně postižený ; kombinovaná vada ; zrakově postižený ; 

sluchově postižený ; porucha řeči ; autismus ; způsobilost ; porucha pozornosti ; odlišný mateřský 

jazyk ; kompetence 

http://katalog.npmk.cz/documents/519228  

 

78. 

Školství v Berlíně / [  ]  / Dana Kočková -- cze 

In: Zpravodaj. Odborné vzdělávání v zahraničí -- [CZ] -- Roč. 12, č.9 (2001), s.10-11. 

Specifické problémy školství v hlavním městě SRN, kde 10 obyvatelstva tvoří přistěhovalci. Druhy škol 

navazujících na základní školu. Orgány, které pomáhají řešit vzdělávací problémy v Berlíně. Projekty, 

jejichž cílem je zlepšit šance žáků na získání dalšího vzdělávání nebo na uplatnění na trhu práce. 

Autorka navštívila Berlín v rámci programu ARION. 

školství ; odborné školství ; přechod ze školy do zaměstnání ; sociální znevýhodnění ; přistěhovalec ; 

další vzdělávání ; trh práce ; Berlín (Německo) ; SRN 

ABC060 

http://katalog.npmk.cz/documents/79475  
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79. 

Školy pre školopovinné deti zahraničných robotníkov v Nemecku / [  ]  / Mirijan Batinič ; [Red.] M. 

Šišoláková -- slo 

In: Učiteľské noviny : [týždeník] -- ISSN 0139-5769 [SK] -- Roč. 41, č.9 (1991), s.8. 

Autor, jeden z najvýznamnejších odborníkov interkultúrnej didaktiky, spolupracovník Ministerstva 

kultúry v Hessensku, sa zaoberá potrebou osobitnej starostlivosti o výchovu a vzdelávanie detí 

migrantov v Nemecku, najmä detí z juhoslovanských rodín. 

dítě ; výchova ; vzdělávání ; přistěhovalec ; SNS 

http://katalog.npmk.cz/documents/14540  

  

80. 

Školy zařazují výuku o islámu / [ Schools include teaching about islam ]  / Barbora Cihelková -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 28, č. 285 (8.XII.) (2015), 

s. 14. 

http://www.obcankari.cz 

Příspěvek informuje o zařazování výuky o islámu. Na podporu výuky této problematiky na školách byly 

Asociací učitelů občanské výchovy vydány metodiky, podle kterých mohou školy učit o uprchlících 

a terorismu. Vzorová výuková prezentace je k dispozici i na webových stránkách a je vhodná pro výuku 

občanské výchovy. 

škola ; výuka ; islám ; vzdělávací program ; rámcový vzdělávací program ; sdružení ; učitel ; občanská 

výchova ; didaktika ; uprchlík ; terorismus ; vzor ; prezentace ; webová stránka ; učební osnovy ; 

metodika ; Asociace učitelů občanské výchovy 

http://katalog.npmk.cz/documents/448937  

 

81. 

Tlumočníci pomáhají / [ Interpreters help ]  / Radka Balounová -- cze 

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- Roč. 2014, č. 3 (2014), s. 11-14. 

Autorka ve svém příspěvku představuje postup, jakým na gymnáziu, kde učí, podporují vzdělávání žáků 

– cizinců, jehož základem je rozvinutá spolupráce gymnázia se Sdružením pro příležitosti mladých 

migrantů META, o.s., Integračním centrem Praha, o. p. s. a Sdružením pro integraci a migraci. 

V příspěvku popisuje dvě u nich osvědčené metody, kterými jsou přítomnost tlumočníka na třídních 

schůzkách a doučování češtiny. 

tlumočení ; tlumočník ; pomoc ; zveřejnění ; gymnázium ; výuka ; vzdělávání ; žák ; cizinec ; 

spolupráce ; sdružení ; migrant ; integrace žáka ; výchovná metoda ; participace ; třídní schůzka ; 

doučování ; čeština ; Sdružení pro příležitosti mladých migrantů META, o.s. ; Integrační centrum Praha, 

o. p. s. ; Sdružení pro integraci a migraci ; Praha (Česko) 

http://katalog.npmk.cz/documents/428441  
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82. 

Trváme na dodržování pravidel : přesto chodí děti na blanenskou základku rády / [ Pupils like their 

primary school in Blansko ]  / Pavel Nezval ; [Redaktor] Jaroslava Štefflová -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 39 (2015), 

s. 10-11. 

Profil Základní školy T. G. Masaryka, největší ze čtyř blanenských základních škol. Nabídka jazykového 

vzdělávání, kontakt s partnerskými školami v zahraničí, mezinárodní projekty, vzájemné návštěvy. 

Inspirace ze zahraničí, poznatky z návštěvy elitní soukromé školy v Sofii. Inkluzivní vzdělávání dětí 

přistěhovalců v ZŠ v Leedsu, efektivní podmínky inkluze, spolupráce všech složek, které o děti pečují. 

Místo školního psychologa a pedagogicko-psychologické poradny na škole, otázka financování. Aktivity 

a hodnocení školy. 

základní škola ; vzdělávání ; výuka ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; mezinárodní spolupráce ; projekt ; žák ; 

speciální vzdělávací potřeby ; sociální prostředí ; přistěhovalec ; elita ; inkluzivní vzdělávání ; 

poradenství ; psychologická služba ; Blansko (Česko) ; inkluze 

http://katalog.npmk.cz/documents/448780  

  

83. 

Úloha reálií ve výuce cizím jazykům / [ Role of realia in the contemporary foreign language teaching ]  

/ Pavla Nečasová -- cze -- lit.12 

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům -- ISSN 1210-0811 [CZ] -- Roč. 47, č.3 

(2003/04), s.88-90. 

Různé přístupy v chápání obsahu i úlohy reálií ve výuce cizím jazykům v současné odborné literatuře - 

kognitivní, komunikativní a interkulturní. Formování sociokulturní kompetence a rozvíjení 

interkulturního vědomí. Cíle výuky reálií - vztah ke společenským poměrům a potřebám dané země. 

Situace v německé pedagogice - reflexe problému přistěhovalectví - stereotypy a předsudky, rasismus, 

xenofobie. 

jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; reálie ; cíl výuky ; obsah výuky ; mezikulturní 

komunikace ; přistěhovalectví ; předsudek ; SRN 

http://katalog.npmk.cz/documents/87578  

  

84. 

Umíme to s mladými cizinci? / [ Do we know how to handle young foreigners? ]  / Jan Husák -- cze 

In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže -- ISSN 1212-5016 -- Roč. 2013, 

č. 2 (2013), s. 12-13. 

iYouth http://www.iyouth-project.eu 

Článek se zabývá otázkami souvisejícími se začleňováním dětí a mladých lidí z přistěhovaleckých 

komunit do dětských a mládežnických organizací České republiky. Informuje o mezinárodním projektu 

iYouth, který pomáhá neziskovým organizacím zaměřeným na volnočasové aktivity mladých migrantů 

http://katalog.npmk.cz/documents/448780
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prostřednictvím on-line školící platformy. Ta nabízí informace a výukové materiály pro práci 

s migranty. 

přistěhovalec ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; migrant ; mládež ; péče o dítě ; péče o mládež ; dětská 

organizace ; organizace mládeže ; volný čas ; výchova pro volný čas ; politika ve vztahu k mládeži ; 

projekt ; výchovný program ; mezinárodní spolupráce ; informace ; pomoc ; webová stránka ; iYouth ; 

on-line ; neziskové organizace 

http://katalog.npmk.cz/documents/420748  

  

85. 

Unie Comenius opět řeší evropský projekt / [ Unie Comenius solves again  European project ]  / 

Vladimír Přívratský -- cze 

In: Bulletin : Unie Comenius -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 17, č. 29-30 (2009), s. 14-15. 

Informace o projektu financovaném Evropským sociálním fondem a zaměřeném na jedné straně na 

toleranci, vstřícnost a pomoc, na druhé proti xenofobii, rasistickému smýšlení a projevům šikany, které 

se objevují v české společnosti. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt v České republice řeší skupina členů UC vedená autorem této 

informace. Má pomoci zvláště při navazování dobrých vztahů mezi Čechy a přistěhovalci, hlavně těmi, 

kteří mají odlišnou barvu pleti a přicházejí z oblastí s odlišnou kulturou. 

projekt ; interpersonální vztahy ; přistěhovalectví ; kulturní pluralismus ; tolerance ; xenofobie ; 

pomoc ; multikulturní výchova ; výchovný program ; Evropský sociální fond ; Česko ; 2008-2009 

http://katalog.npmk.cz/documents/273338  

  

86. 

Uprchlíci u nás hledají nový domov. Dokážeme jim pomoci? / [ Refugees seek a new home. Are we 

able to help? ]  / Petra Hlavničková; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách 

-- ISSN 1210-7506 -- Roč. 16, č. 2 (2009), s. 8-10. 

Rozhovor s pedagožkou, která pracuje s dětmi uprchlíků. Definice pojmů uprchlík, azylant a migrant. 

Činnost autorky ve sdružení, které pomáhá těmto dětem začlenit se do české společnosti, zvládnout 

zapojení do škol a mezi vrstevníky. Země, ze kterých uprchlíci přicházejí. Nabídka služeb organizace pro 

uprchlíky - poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnání (nostrifikace vzdělání, jazykové kurzy, 

přihlášky ke studiu, psaní životopisu a motivačního dopisu, pracovně právní minimum apod.). Integrace 

dětí-migrantů v českém prostředí. Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi. Problematika rasismu. 

Možnosti získání asistenta pro školy integrující děti uprchlíků. Program pro předškolní a mladší školní 

děti Carly - pohádkové vyprávění o dívce na útěku (animovaný film s doprovodem metodického 

materiálu). 

uprchlík ; sociálně znevýhodněný ; dítě cizí národnosti ; poradenství ; integrace ; integrace žáka ; 

pomoc 

http://katalog.npmk.cz/documents/264512  
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87. 

Uprchlíci, migranti a organizace dětí a mládeže / [  ]  / Michala K. Rocmanová -- cze 

In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže -- ISSN 1212-5016 -- Roč. 17, č. 3 

(2016), s. 15. 

Uprchlická krize, připravenost dětských a mládežnických organizací na uprchlíky ze Sýrie, Iráku, Afriky 

aj., příklady, humanitární pomoc členů spolků, oddílů v uprchlických táborech v Evropě (Maďarsku, 

Slovinsku, Srbsku, Chorvatsku). 

uprchlík ; migrant ; sociálně znevýhodněný ; pomoc ; mezinárodní spolupráce ; organizace ; dětská 

organizace ; organizace mládeže ; činnost ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/451217  

  

88. 

Usilujme sa im rozumieť / [  ]  / Viera Hoffmanová -- slo 

In: Učiteľské noviny : [týždeník] -- ISSN 0139-5769 [SK] -- Roč. 47, č.12 (1997), s.9. 

Problematike práv a postavenia utečencov a všeobecne problematike ľudských práv bol venovaný 

seminár, ktorý usporiadali Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku (UNHCR) 

a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Seminár bol určený pedagógom, ktorí sa venujú tejto 

problematike ma svojich stredných školách. 

uprchlík ; přistěhovalec ; lidská práva ; tolerance ; výchova k internacionalismu ; Slovensko 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/51808  

  

89. 

Užívání návykových látek v etnických minoritách a možnosti prevence / [ Drug addiction in ethnic 

minorities and prevention possibilities ]  / Tereza Daněčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 

10 

In: Pedagogicko-psychologické poradenství : zpravodaj IPPP ČR -- ISSN 1214-7230, -- Roč. 2007, č. 52 

(2007), s. 27-36. 

Drogově závislé příslušníky etnických minorit lze rozdělit na dvě základní skupiny: 1. Romy 

(nejpočetnější), 2. běžence, uprchlíky, žadatele o azyl a azylanty. První část článku pojednává 

o etnických minoritách v západní Evropě jako o specifické skupině uživatelů drog a výzkumech 

realizovaných v ČR a v EU. Druhá část je věnována primární prevenci návykových látek mezi příslušníky 

etnických minorit a příkladům protidrogových programů. 

drogy ; toxikomanie ; etnická menšina ; etnická skupina ; Romové ; cizinec ; přistěhovalec ; migrant ; 

uprchlík ; prevence ; výzkum ; západní Evropa ; Česko ; Evropská unie 

http://katalog.npmk.cz/documents/241070  
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90. 

Vnímání češtiny a českého prostředí cizojazyčnými mluvčími / [ How foreign speakers perceive the 

Czech language and Czech environment ]  / Kateřina Hlínová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 

In: Češtinář : zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové 

-- ISSN 1211-6874 -- Roč. 18, č. 3 (2007/2008), s. 73-87. 

Autorka, sama lektorka českého jazyka, sleduje a srovnává studijní výsledky cizojazyčných mluvčích, 

ale i jejich názory a zkušenosti plynoucí z pobytu v České republice. Výzkum na vzorku 200 studentů ve 

formě diktátu a semestrální zkoušky. Jaké chyby dělají nejčastěji. Jak cizinci vidí Čechy a Českou 

republiku. Cíle a důvody jejich studia v ČR. 

zahraniční student ; čeština ; cizinec ; názor ; zkušenost ; znalost ; zkouška ; diktát ; výzkum ; chyba ; 

Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/244706  

  

91. 

Výchova k interkulturalitě jako novému komponentu evropského vědomí / [  ]  / Jaroslav Krejčí -- cze 

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- , č.6 (1993), s.6-10. 

Obsah pojmu interkulturální výchova v evropské výchově. Vztah mezi etnickou a interkulturální 

výchovou - ne pedagogika asimilace, ale překonávání monokulturní soběstřednosti, sensibilita vůči 

neevropským kulturám výchovy (přistěhovalci). Evropská univerzalita národů, evropanství. Dialogická 

výchova i výchova k dialogu (princip kontroverze). Princip interkulturality jako součást evropské 

pedagogické kvalifikace. Solidarita jako protiváha konkurence a rivality. Sociální učení. Vytváření 

individuální identity evropského člověka. Odsuverenizování nacionálních států jako cíl interkulturální 

výchovy v Evropě. 

multikulturní výchova ; etnická skupina ; přistěhovalec ; působení ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/27824  

 

 

92. 

Výtvarná expresia ako platforma poznania dieťaťa = Using artistic expression as a platform for 

learning about children / [  ]  / Daniela Valachová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 52, č. 2 (2018), s. 164-172. 

Příspěvek se zabývá dětským výtvarným projevem ve školním prostředí a kritérii jeho hodnocení. 

Předmětem hodnocení a diagnostikování může být jak výsledný produkt, tak i proces výtvarné činnosti. 

Další informace o výtvarném produktu může učitel získat rozhovorem po ukončení výtvarné tvorby. 

Článek upozorňuje na chyby, kterých se může učitel dopustit při volbě výtvarných technik a nástrojů, 

dále na chyby v oblasti motivace, stresování dítěte, nesprávné interpretace aj. Informuje o výzkumné 

sondě, jejímž cílem bylo pomocí výtvarně-pedagogické diagnostiky zjistit úroveň traumatu dětí 

uprchlíků a pomoci jim přenést se přes toto trauma. 

http://katalog.npmk.cz/documents/244706
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výtvarný projev ; dítě ; hodnocení ; hodnoticí kritérium ; pedagogická diagnostika ; učitel ; chyba ; 

uprchlík ; výzkum ; traumata 

http://katalog.npmk.cz/documents/470088  

 

93. 

Význam rodiny v procesu akulturace / [ The significance of family in the process of aculturation ]  / 

Lenka Malá, Lenka Šulová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN 0009-062X -- Roč. 61, 

č. 2 (2017), s. 156-168. 

Soužití příslušníků odlišných kulturních skupin čím dál intenzivněji vstupuje do každodenního života 

běžného člověka. Akulturace jako adaptace na nové kulturní prostředí etnických, rasových, 

náboženských či jazykových skupin. Míra, do jaké se jedinec identifikuje s hostitelskou kulturou, a míra, 

do jaké si ponechá dědictví ze své vlastní kultury, jsou považovány za dvě různé dimenze, které je třeba 

měřit odděleně. Prezentovaná studie nabízí přehled a kritickou revizi významných poznatků v oblasti 

pozice rodiny v procese akulturace, neboť tento úhle pohledu je ve výzkumech spíše opomíjen: rodina 

vstupující do procesu akulturace, vztah rodič-dítě v procesu akulturace, konflikt akulturačních strategií 

v rámci rodiny, změny v rodinných vztazích pod vlivem adaptace. 

akulturace ; působení ; rodina ; adaptace ; kulturní prostředí ; kulturní zázemí ; vztah rodiče-dítě ; 

etnická menšina ; náboženská menšina ; jazykové společenství ; migrace ; kultura země původu ; 

kulturní integrace 

http://katalog.npmk.cz/documents/457654  

  

94. 

Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě : dokončení. [Část 2] / [ Education and care in early 

childhood in Europe Part 2 ]  / Jana Halamová, ÚIV -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 10. 

Výběr informací z publikace Eurydice Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě. Vývoj populace 

předškolních dětí v ČR a dalších evropských zemích. Složení a podíl dětí, u kterých je ohrožena jejich 

školní úspěšnost (sociální znevýhodnění, děti cizinců apod.). Cena poskytovaných služeb 

v preprimárním vzdělávání a péči. Odborná kvalifikace pracovníků preprimárního vzdělávání. 

předškolní výchova ; statistická data ; komparace ; sociálně znevýhodněný ; dítě cizí národnosti ; 

financování ; učitel ; kvalifikace ; Eurydice (Education Information Network in the European 

Community) ; Česko ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/270450  

  

95. 

Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě. Část 1 / [ Education and care in early childhood in Europe 

Part 1 ]  / Jana Halamová, ÚIV -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 10. 
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Příspěvek k diskusi o obtížnosti skloubení požadavků na efektivitu investic do vzdělávání včetně malých 

dětí a zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání. Výsledky srovnávací studie Eurydice Vzdělávání 

a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Studie zachycuje 

situaci v zemích Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku a Islandu ve školním roce 2006/2007. Náklady 

na preprimární vzdělávání. Modely předškolního vzdělávání a péče. Věk zahájení preprimárního 

vzdělávání a další kritéria přijímání do předškolních zařízení. Informace o dostupnosti publikace 

v elektronické podobě. 

efektivnost vzdělávání ; náklady na vzdělání ; předškolní výchova ; péče o dítě ; předškolní věk ; 

přístupnost vzdělání ; spravedlnost ; srovnávací výzkum ; komparace ; statistická data ; Evropská unie ; 

Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/270220  

  

96. 

Vzdělávání žáků-cizinců v zemích EU / [ Education of pupils-foreigners in EU countries ]  / Jaromíra 

Šindelářová -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 63, č. 2 (2012/2013), s. 97-100. 

7.. a 8. března 2011 se zástupci ministerstev školství a kurikulárních ústavů z devatenácti zemí včetně 

České republiky zúčastnili mezivládního semináře Rady Evropy ve francouzském Štrasburku. Setkání 

bylo zaměřeno na nové vzdělávací koncepty při hledání společného interkulturního dialogu ve 

vzdělávání, na profesionalitu pedagogů, výklad a obsah některých pojmů apod. Zdůrazněna byla také 

klasifikace jazyků, jimiž jsou žáci ovlivňováni ve škole. Diskuse o efektivnějším vzdělávání žáků-cizinců 

v současném evropském školství vyústily v doporučení Rady Evropy pro národní politiky jednotlivých 

zemí, tedy i České republiky. Článek obsahuje výčet doporučení. 

vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; způsobilost ; multikulturní výchova ; vyučovací metoda ; kurikulum ; 

další vzdělávání učitelů ; migrace ; školská politika ; Rada Evropy ; Evropská unie ; Evropa 

http://katalog.npmk.cz/documents/405054  

  

97. 

Workshop "Žákovské korpusy a možnosti jejich využití ve výuce C2J" / [ Workshop " Pupils' corpora 

and possibilities of their usage in the instruction of Czech as a second language" ]  / Zuzanna Bedřichová 

-- cze 

In: Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics -- ISSN 1804-3240 -- Roč. 2010, č. 1 

(2010), s. 153-154. 

Informace o tvorbě žákovského korpusu češtiny jako druhého jazyka na Technické univerzitě Liberec, 

jehož cílem je shromáždit mluvené i psané jazykové projevy žáků zejména z vietnamsky, rusky 

a romsky mluvících minorit žijících v ČR. Diskuse nad možnostmi využití korpusu ve vyučovací praxi na 

workshopu s výše uvedeným názvem (korpus např. pomáhá vysvětlit, jak se utváří mezijazyk 

sledovaných skupin, nebo poslouží jako referenční zdroj při tvorbě výukových materiálů a testů apod.). 

čeština ; cizí jazyk ; národnostní menšina ; Romové ; slovní zásoba ; písemný projev ; ústní projev ; dítě 

cizí národnosti ; databáze ; výuka ; Technická univerzita v Liberci ; korpus 

http://katalog.npmk.cz/documents/407804  
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98. 

Xenofóbia - ako pojem a sociálny jav / [  ]  / Marta Hargašová -- slo -- Lit. 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 

[SK] -- Roč. 2, č.1 (1996), s.63-71. 

Vymedzenie pojmu, definícia xenofóbie. Potoje mládeže k utečencom, prisťahovalcom. Strach 

z utečencov a prisťahovalcom. 

nesnášenlivost ; přistěhovalec ; cizinec ; etnická menšina ; mládež 

BAE025 

http://katalog.npmk.cz/documents/49019  

 

99. 

Za malými Romy ve Francii škola dojede / [ Mobile schools for Roma children in France ]  / Ladislava 

Chateau -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 23, č. 243 (19.X.) (2010), 

s. 32. 

Všechny francouzské děti mají základní vzdělávání zaručené zákonem. Aby však dítě mohlo být zapsáno 

do školy, musí mít trvalé bydliště. Protože poměrně velký počet Romů, kteří přišli do Francie z východní 

Evropy, žije kočovným životem, je jejich vzdělávání velkým problémem. Mnohé regiony tento problém 

řeší pomocí mobilních škol, tj. autobusů předělaných na školní třídy. V těchto "mobilních" školách učí 

speciálně vyškolení učitelé pro práci s romskými dětmi. 

Romové ; dítě ; žák ; kočovník ; etnická menšina ; marginální skupina ; přistěhovalec ; migrant ; 

vzdělávání ; povinná školní docházka ; základní vzdělání ; základní škola ; mobilní učebna ; mobilní 

vzdělávací služby ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/306327  

  

100. 

Začleňování žáků jinojazyčného původu do výuky češtiny / [ Inclusion of pupils with foreign language 

origin into Czech language instruction ]  / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- cze 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 50, č.9/10 (1999/00), s.214-219. 

Zkušenosti s výukou dětí cizinců-imigrantů. Výsledky dotazníkové akce zaměřené na multietnickou 

komunikaci. Cílem bylo zmapovat aktuální stav imigrantů a etnických minorit v regionu a zjistit způsob 

a úroveň integrace dětí do vyučovacího procesu a metody práce s nimi na českých školách. 

čeština ; výuka ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; etnická menšina ; integrace žáka ; komunikace 

http://katalog.npmk.cz/documents/68061  
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101. 

Základní momenty právní úpravy vzdělávání cizinců v ČR / [ Basic moments of legislation in education 

of foreigners in the Czech Republic ]  / Monika Puškinová -- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky -- ISSN 2336-3436 -- 

Roč. 2, č. 2 (2015), s. 24-31. 

Vzdělávání cizinců je stále běžnější činností škol v ČR. Článek popisuje základní situace, které je 

mateřská, základní a střední škola povinna řešit v souladu s právními předpisy. Informace se vztahují 

na školy veřejné, soukromé i církevní. Autorka vymezuje kategorie cizinců: 1) cizinci, kteří jsou občany 

EU, 2) ostatní cizinci a odkazuje na jednotlivé právní předpisy. Článek je přehledně strukturován na 

oddíly podle úrovně škol a kategorie cizinců. 

mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; školská legislativa ; vzdělávání cizinců ; vzdělávací 

možnosti ; právní normy Evropské unie ; právo na vzdělání ; dítě cizí národnosti 

http://katalog.npmk.cz/documents/435213  

  

102. 

Základní principy výběru gramatického učiva = Basic Principles of Selecting Grammatical Topics / [  ]  

/ Milan Hrdlička -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 64, č. 2 (2013/2014), s. 66-70. 

Gramatika je důležitá součást procesu výuky češtiny pro cizince. I když osvojení mluvnického systému 

je velmi náročné, nemělo by docházet k agramatismu (přílišnému zjednodušování). Autor podrobněji 

charakterizuje čtyři didaktické zásady, které pokládá za stěžejní při výběru gramatického učiva: postup 

od jednoduššího ke složitějšímu, od shodného k odlišnému, od frekventovaného k méně četnému, od 

jevů pravidelných k nepravidelným. 

čeština ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; jazyková dovednost ; gramatika ; ústní projev ; 

didaktika ; cíl výuky ; cizinec ; zahraniční student 

http://katalog.npmk.cz/documents/423802  

  

103. 

Zaměstnávání cizinců / [ Employment of foreigners ]  / Marcela Smutná -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 [CZ] -- Roč. 4, č. 1 (2007), s. 12. 

V článku je vysvětlen postup možného řešení situace, kdy chce škola zaměstnat cizince, zejména učitele 

jazyků, který nemá v naší republice ještě vyřízené pracovní povolení. 

cizinec ; učitel ; zahraniční učitel ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; přijímání učitelů ; pracovní právo ; 

legislativa ; škola 

http://katalog.npmk.cz/documents/206162  
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104. 

Zóny zvýšené edukační péče (ZEP) ve Francii jako cesta ke zvýšení školní úspěšnosti žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí / [ Zones of increased educational care in France as way to higher school 

success of socially handicapped pupils ]  / Tereza Švandová -- cze -- Lit.11 

In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 129, č.2 (2004/05), s.40-43. 

Rozvoj vzdělávací politiky pro děti imigrantů od druhé poloviny 20.století ve Francii. Vytváření 

výchovně-vzdělávací koncepce "Interkulturní výchova a vzdělávání". Vznik interkulturní pedagogiky 

jako nástroje pro podporu vyrovnávání šancí imigrační populace. Zřizování tzv. zón zvýšené edukační 

péče s hlavním cílem umožnit dětem imigrantů zlepšit svoji školní úspěšnost a tím se lépe zařadit do 

společnosti. 

dítě ; přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; sociálně znevýhodněný ; výchova ; vzdělávání ; multikulturní 

výchova ; školní neúspěch ; zvládání ; koncepce ; školská politika ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/101736  

  

105. 

Zóny zvýšené vzdělávací péče ve Francii - pokus o změnu školy / [  ]  / Zuzana Hadj moussová -- cze -- 

Lit. 5 

In: Výchova a vzdělání -- [CZ] -- Roč. 1, č.9 (1990/91), s.202-205. 

Informace o pokusu o změnu školy ve Francii. Zóny zvýšené vzdělávací péče v oblastech koncentrace 

problémů chování a prospěchu. Potřeba řešení těchto problémů prostřednictvím školy. Informace 

o konkrétních aktivitách v těchto zónách. 

školství ; žák ; vzdělávání ; přistěhovalec ; zaostávání v učení ; Francie 

http://katalog.npmk.cz/documents/22310  

  

106. 

Zřídí základní školy v září přípravné třídy? : spíš spolu s rodiči spoléhají na kvalitní péči mateřinek / 

[ Are primary schools ready to establish preparatory classes as of September? ]  / Jaroslava Štefflová -

- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 25 (2015), 

s. 18-19. 

Otázka zřizování přípravných tříd na ZŠ na podporu dětí, které potřebují pomoc - děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, děti cizinců a děti s odkladem školní docházky. Cíle a poslání přípravných 

tříd. Zkušební provoz dvou přípravných tříd v Praze 9, hodnocení experimentu po dvou letech od jeho 

zahájení, zkušenosti školy. Postoje ředitelů základních škol, argumenty, kterými vysvětlují, proč 

o přípravné třídě neuvažují. 

přípravný ročník ; základní škola ; pomoc ; dítě ; předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; 

školní zralost ; odklad školní docházky ; povinná školní docházka ; dítě cizí národnosti ; sociálně 

znevýhodněný 
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107. 

Žádné dítě si nezaslouží mít špatného učitele / [ No child deserves to have bad teacher ]  / Juliana 

Gardošová ; [Autor interview] Martin Kovalčík -- cze 

In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 1, č. 2 (2013), s. 3-5. 

Rozhovor s ředitelkou inkluzivní Mateřské školy Beruška ve Frýdku Místku, kam chodí děti české, 

romské či vietnamské národnosti, děti zdravé i zdravotně, sociálně či jinak handicapované. Mateřská 

škola staví na principech výchovně vzdělávacího programu "Začít spolu": podnětném prostředí, 

tematickém plánování, individuálním přístupu a úzké spolupráci s rodiči. Tipy, jak komunikovat 

a spolupracovat s rodiči (např. rodiče byli požádáni, aby dětem v mateřské škole přiblížili svoji práci). 

mateřská škola ; integrace žáka ; inkluzivní vzdělávání ; etnická menšina ; dítě cizí národnosti ; sociálně 

znevýhodněný ; postižený ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-škola ; individuální přístup ; Začít 

spolu 

http://katalog.npmk.cz/documents/432243  

 

108. 

Životní situace a výchova dětí v rodině muslimských běženců / [ Life situation and education of 

children in the Muslim refugee family ]  / Tomáš Novák -- cze 

In: Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně -- ISSN 1211-3387 [CZ] -- , č.4 (1995), s.27-29. 

Situace muslimských běženců z válečných oblastí Bosny a Hercegoviny v naší republice. Materiální 

prostředky poskytované ministerstvem vnitra. Výchova dětí v muslimských rodinách. Pedocentrická 

výchova a kult dítěte. Školní prospěch dětí běženců. 

uprchlík ; islám ; pedocentrismus ; rodinná výchova ; prospěch ; školní úspěšnost ; Bosna ; Česko 

http://katalog.npmk.cz/documents/38963  
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