
Rešerše - monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

1.
"Patříš k nám!" : rodinné konstelace s dětmi / Marianne Franke-Gricksch ; z německého originálu" Du gehörst
zu uns!" přeložila Marcela Freyová] -- 1. vydání
Praha : Shambhala, 2006 -- 163 stran -- cze
ISBN 80-239-6954-4
Sign.: II 104900V1
dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; terapie ; výuka ; osobnost ; role učitele ; vztah učitel-žák ; vztah
rodiče-dítě ; kontrola výkonu ; systemické myšlení ; systemická psychologie

Metoda vycházející z koncepce Berta Hellingera o síle vazeb na původní rodinu ukazuje, jak systemické
myšlenky umožňují inovovat učební proces a přispívají k tvořivé spolupráci žáků, rodičů i učitelů.
https://katalog.npmk.cz/documents/202444

2.
A course of czech language : základní učebnice češtiny. Díl 1., Beginners Level / František Čermák -- dotisk
Praha: Univerzita Karlova, 1987 -- 183 s. -- cze eng
Sign.: T 413/1V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/109317

3.
A course of czech language : základní učebnice češtiny. Díl 2., Intermediate Level. Kurs pro mírně pokročilé /
František Čermák -- 1. vyd.
Praha: Univerzita Karlova, 1984 -- 221 s. -- cze eng
Sign.: T 413/2V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/109318

4.
A course of czech language : základní učebnice češtiny. Díl 3., Exercise Book. Cvičebnice / František Čermák
-- 1. vyd.
Praha: Univerzita Karlova, 1984 -- 173 s. -- cze eng
Sign.: T 413/3V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/109319

5.
A course of czech language : základní učebnice češtiny. Díl 4., Text-Book. Čítanka / František Čermák -- 1.
vyd.
Praha: Univerzita Karlova, 1987 -- 141 s. -- cze eng
Sign.: T 413/4V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/109320
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6.
A course of czech language : základní učebnice češtiny. Díl 5 / František Čermák -- 1. vyd.
Praha: Univerzita Karlova, 1987 -- 203 s. -- cze eng
Sign.: T 413/5V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/109321

7.
Active learning from infancy to childhood : social motivation, cognition, and linguistic mechanisms / editors:
Megan M. Saylor, Patricia A. Ganea
Cham, Switzerland : Springer, [2018] -- xiii, 265 stran -- eng
ISBN 978-3-030-08391-5
Sign.: II 117445V1
vzdělávání ; dítě ; batole ; dětství ; řeč ; učení ; aktivizující metoda ; kognitivní vývoj ; komunikace ;
bilingvismus ; sociální komunikace ; vztah rodiče-dítě ; svět ; Česko ; pedagogické knihy v angličtině

Sociální motivace, poznání a lingvistické mechanismy. Jak dítě poznává svět v průběhu dětství, jak se učí
pomocí interakce a jak se dítě učí díky konverzaci s rodiči. Zvědavost, zkoumání a proces aktivního přístupu
k poznávání světa. Bilingvní děti.Aktivní role dítěte v osvojování si mluveného jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/477823

8.
Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním / [autor Zbyněk Němec a kol.] -- Vyd. 1.
Praha : Nová škola, o.p.s. (nezisková organizace), 2014 -- 138 s. -- cze
ISBN 978-80-903631-9-9 (brož.)
Sign.: II 112429V1
asistent ; žák ; sociální znevýhodnění ; speciální vzdělávací potřeby ; doučování ; vztah rodiče-škola ; volný
čas ; dítě cizí národnosti ; Česko ; asistent pedagoga
https://katalog.npmk.cz/documents/433785

9.
Basic Czech I / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová -- Vyd. 1.
Praha: Karolinum (nakladatelství) 2006 -- 164 s. + -- cze eng
ISBN 80-246-1097-3 (brož.)
Sign.: II 105793/1V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/209519

10.
Basic Czech II / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička -- Vyd. 1.
Praha: Karolinum (nakladatelství) 2007 -- 251 s. -- cze eng
ISBN 978-80-246-1320-8 (brož.)
Sign.: II 105793/2V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/209520
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11.
Basic Czech III / Ana Adamovičová, Milan Hrdlička -- Druhé vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 -- 304 stran -- cze eng
ISBN 978-80-246-3256-8
Sign.: II 114308V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců ; gramatika ; slovní zásoba ; konverzace ; čeština jako cizí jazyk
https://katalog.npmk.cz/documents/453653

12.
Bezpeka ljudini u nadzvičajnich situacijach = Ochrana člověka za mimořádných situací / Věra Danielovská ;
[přeložila Věra Lendělová] -- 1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 -- 51 s. -- ukr cze
ISBN 80-7235-281-4 (brož.)
Sign.: V 22789V1
člověk ; obyvatelstvo ; ochrana člověka ; mimořádná událost
https://katalog.npmk.cz/documents/317211

13.
Bilingual education for preschool children / Lenore Arnberg
Linköping: Universitetet i Linköping, 1983 -- 60 s. -- eng
ISBN (brož.)
Sign.: V 17073V1
bilingvismus ; dvojjazyčné vzdělávání ; předškolní dítě ; předškolní výchova
https://katalog.npmk.cz/documents/113590

14.
Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-německého / Martin Lachout -- Vydání
první
Praha : TOGGA (nakladatelství) : Metropolitan University Prague Press, 2017 -- 237 stran -- cze
ISBN 978-80-7476-128-7
Sign.: I 34512V1
bilingvismus ; dvojjazyčné vzdělávání ; jazyková politika ; jazykové vzdělávání ; výchova dítěte ; mateřský
jazyk ; cizí jazyk ; výuka ; němčina ; metoda výzkumu ; dotazník ; Česko ; vícejazyčnost ; osvojování jazyka ;
primární vzdělávání ; sekundární vzdělávání

Náhledy, klasifikace a definice bilingvizmu současnosti na území Evropy. Proces osvojování jazyka. Vývoj
mateřského jazyka. Jazykové zvláštnosti. Bilingvní výchova.
https://katalog.npmk.cz/documents/467532
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15.
Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll -- Vydání
první
Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2011 -- 125 stran -- cze
ISBN 978-80-7357-678-3
Sign.: II 109392V1
výchova dítěte ; bilingvismus ; kulturní identita ; mezikulturní komunikace ; sebepojetí ; vývoj řeči ; sociální
interakce ; Česko

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam
řeči obecně včetně charakteristických znaků řeči zaměřené na dítě a popisuje detailně řečový vývoj
bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje
jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/370845

16.
Bilingvní programy a jejich reflexe v přípravě učitelů cizích jazyků / Dagmar Švermová, Pavla Nečasová -- 1.
vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 -- 121 stran -- cze
ISBN 978-80-7290-540-9
Sign.: II 115242V1
jazyková výuka ; bilingvismus ; dvojjazyčné vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací program ; Česko ;
bilingvní výuka ; kurikulární reforma ; učitel cizích jazyků ; bilingvní gymnázium ; učivo středních škol

Bilingvismus a bilingvní výuka. Nástin historického vývoje bilingvní výuky. Popis konkrétních forem
bilingvní výuky realizovaných na území České republiky nebo ve spolupráci s ČR. Průzkum stavu reflexe
nové kurikulární reformy do výchovně-vzdělávacího procesu na bilingvních gymnáziích. Reflexe kurikulární
reformy do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků.
https://katalog.npmk.cz/documents/464477

17.
Bilingvní rodina / Edith Harding-Esch, Philip Riley ; z anglického originálu ... přeložily Pavla Le Roch a
Alice Zavadilová -- Vydání první
Praha : Portál (vydavatelství), 2008 -- 223 stran -- cze
ISBN 978-80-7367-358-1
Sign.: II 106195V1
výchova dítěte ; rodinná výchova ; bilingvismus ; jazyková dovednost ; bilingvní rodina
https://katalog.npmk.cz/documents/213182

18.
Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ / Gabriela Baladová
V Praze : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 -- 235 stran -- cze eng
ISBN 978-80-87000-15-1
Sign.: II 106148V1
cizí jazyk ; jazyková výuka ; integrovaná výuka ; dvojjazyčné vzdělávání ; bilingvismus ; základní škola ;
první stupeň ; Česko ; učivo základních škol
https://katalog.npmk.cz/documents/212725
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19.
Cizinec a vzdělávání v České republice / Ludmila Bobysudová, Julie Pikalová Hernandezová
Praha : Organizace pro pomoc uprchlíkům, [2005?] -- 47 s. -- cze
ISBN 80-239-4741-9 (v knize neuvedeno
Sign.: V 22784V1
cizinec ; vzdělávání cizinců ; systém výchovy a vzdělávání ; jazyková výuka ; nostrifikace ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/317206

20.
CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků / Barbora Benešová, Petra Vallin
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015 -- 185 stran -- cze eng
ISBN 978-80-7290-821-9
Sign.: II 114214V1
jazyková výuka ; CLIL ; vyučovací metoda ; integrovaná výuka ; bilingvismus ; předmětová didaktika

Definice pojmu CLIL a jeho charakteristika. Soft a hard CLIL. Přínosy a rizika. Evropský kontext. Zkušenosti
v ČR. Inspirativní teoretické koncepce. Zavedení a realizace ve výuce. Specifika vyučovací jednotky. Ukázky
výukových plánů.
https://katalog.npmk.cz/documents/453081

21.
CLIL v české školní praxi / Světlana Hanušová, Naděžda Vojtková -- 1. vydání
Brno : Studio Arx, 2011 -- 103 stran -- cze
ISBN 978-80-86665-09-2
Sign.: II 109740V1
vzdělávací projekt ; vyučovací metoda ; integrovaná výuka ; CLIL ; bilingvismus ; jazyková výuka ; Výuka
angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ kraje Vysočina (projekt) ; Česko

Integrovaná výuka jazyka a nejazykového předmětu patří k nejnovějším trendům ve vzdělávání. Autorky
reflektují svou zkušenost facilitátorek a koordinátorek skupiny učitelů základních a středních škol, kteří v
současné době zavádějí výuku pomocí metody CLIL. Kniha má sloužit jako inspirace pro české učitele, kteří
chtějí začít s CLILem.
https://katalog.npmk.cz/documents/372244
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22.
CLIL ve výuce : jak zapojit cizí jazyky do vyučování / [autoři Tereza Šmídová, Lenka Tejkalová, Naděžda
Vojtková ; ilustrace Petr Špína]
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, 2012 -- 64 s. -- cze eng
ISBN 978-80-87652-57-2 (brož.)
Sign.: V 22971V1
cizí jazyk ; integrovaná výuka ; odborný předmět ; CLIL ; bilingvismus

Příručka otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí
jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro
jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni
vzdělávání.
https://katalog.npmk.cz/documents/402297

23.
Co už umím : náměty pro přípravné třídy = Čto ja uže umeju = Ščo vže vmiju = Tôi đa biet gi / [sestavila
Hana Rufertová ; ilustrovala Milada Linhartová]
Praha : Fortuna, 2001 -- 40 l. -- cze rus ukr vie
ISBN 80-7168-793-6 (brož.)
Sign.: VI 11015V1
předškolní dítě ; dítě cizí národnosti ; přechod z mateřské na základní školu ; přípravný ročník ; příprava na
školu
https://katalog.npmk.cz/documents/434045

24.
Cvičení na rozlišování českých hlásek (pro zahraniční studenty) / Alena Trnková
Praha: Univerzita Karlova 1984 -- 75 s. -- cze
Sign.: T 651V3
čeština ; sémantika ; lingvistika ; cvičení ; učebnice ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/115819

25.
Czech Express 1 / Lída Holá -- 2. vyd.
Praha: Akropolis, 2007 -- 103 s. -- eng cze
ISBN 978-80-86903-39-2 (brož.)
Sign.: III 36327/1V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/208142
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26.
Czech Express 2 / Lída Holá -- 1. vyd.
Praha: Akropolis, 2006 -- 98 s. -- cze eng
ISBN 80-86903-24-9 (brož.)
Sign.: III 36327/2V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/208601

27.
Czech for beginners : A short elementary course for English-speaking students of the Summer School of
Slavonic Studies / Jan Holub -- 2. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1986 -- 185 s. -- eng cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 2161V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/116275

28.
Česká škola a žáci ze zahraničí : průvodce vzdělávání českých žáků v zahraničí a cizinců na českých školách :
redakční uzávěrka 20. srpna 2012 / Jitka Kendíková
Praha : Raabe, c2012 -- 124 s. -- cze
ISBN 978-80-87553-62-6 (brož.)
Sign.: II 110281V1
školství ; vzdělávání cizinců ; zahraniční žák ; legislativa

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti
žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež
mohou nastat při návratu těchto dětí do českých škol. Naleznete zde základní legislativní pravidla, kterými se
daná problematika řídí, vzory mnohých dokumentů a tiskopisů.
https://katalog.npmk.cz/documents/404650

29.
České texty k jazykovému rozboru s cvičením : Pro zahraniční studenty / Kamila Filipová, Jiřina Luttererová,
Zdeněk Švamberk ; Zdeněk Švamberk -- 3.vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1990 -- 74 s. -- cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5224V1
čeština ; jazykový rozbor ; cvičení ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/116830

7

https://katalog.npmk.cz/documents/208601
https://katalog.npmk.cz/documents/116275
https://katalog.npmk.cz/documents/404650
https://katalog.npmk.cz/documents/116830


30.
Česky krok za krokem 1 = Čes'ka krok za krokom 1 : A1-A2 / Lída Holá -- 1. vydání
Praha : Tomáš Filip - Akropolis (nakladatelství), 2017 -- 204 stran -- cze ukr
ISBN 978-80-7470-132-0
Sign.: III 38984V1
čeština ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; cvičení ; čeština jako cizí jazyk ; jazyková úroveň A1-A2

Učebnice češtiny jako cizího jazyka pro Ukrajince.
https://katalog.npmk.cz/documents/464209

31.
Češskij jazyk dlja russkich / Helena Confortiová -- 3. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1986 -- 433 s. -- cze rus
ISBN (váz.)
Sign.: II 87550V1
čeština ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118035

32.
Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky : metodika pro učitele / Naděžda Gjurová -- Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011 -- 127 s. -- cze
ISBN 978-80-7367-837-1 (váz.)
Sign.: II 108509V1
čeština ; cizí jazyk ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; první stupeň

Kniha obsahuje náměty, jak by bylo možné využít pro výuku malých cizinců běžné školní pomůcky.
Zaměřuje se na zvládání měkčení, ohýbání slov, jednotného a množného čísla, rodů podstatných jmen a
mnoho dalšího.
https://katalog.npmk.cz/documents/308690

33.
Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu / Jaromíra Šindelářová -- Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008 -- 177 s. -- cze
ISBN 978-80-7414-089-1 (brož.)
Sign.: II 107460V1
čeština ; lingvistika ; jazyková politika ; komunikační schopnost ; multikulturní výchova ; cizinec ; zahraniční
žák ; cizí jazyk ; Evropa ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/271162
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34.
Čeština jako cizí jazyk ve výuce češtiny, dějepisu a ve výchově k občanství / Ilona Balkó, Ludmila Zimová
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006 -- 25 s. -- cze
ISBN 80-7044-834-2
Sign.: V 23440V1
dítě cizí národnosti ; čeština ; cizí jazyk ; dějepis ; občanská výchova ; integrace žáka ; výuka ; základní škola
https://katalog.npmk.cz/documents/445260

35.
Čeština jako cizí jazyk VI : materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí / [uspořádal Jiří
Hasil] -- Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova, 2012 -- 220 s. -- cze kor
ISBN 978-80-7308-440-0 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Sign.: II 112025V1
čeština ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; zahraničí ; čeština jako cizí jazyk ; bohemistika
https://katalog.npmk.cz/documents/428334

36.
Čeština pro cizince : základní kurs. Část 1 / Karla Hronová, Milada Turzíková -- 2. přeprac. vyd. /
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1985 -- 214 s. -- cze
Sign.: T 1670/1V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118096

37.
Čeština pro cizince : základní kurs. Část 2 / Karla Hronová, Milada Turzíková -- 2/1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1986 -- 102 s. -- cze
Sign.: T 2780/2V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118100

38.
Čeština pro cizince : základní kurs. Část 2 / Karla Hronová, Milada Turzíková -- 3. přeprac. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1985 -- 102 s. -- cze
Sign.: T 1524/2V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118101
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39.
Čeština pro cizince : základní kurs. Část 3 / Karla Hronová, Milada Turzíková -- 1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1987 -- 116 s. -- cze
Sign.: T 3068/3V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118104

40.
Čeština pro mírně pokročilé / Jan Holub, Helena Confortiová -- přeprac. vyd.
Praha: Univerzita Karlova 1984 -- 67 s. -- cze
Sign.: T 613V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/118128

41.
Člověk a svět kolem nás : multikulturní výchova v hodinách literární výchovy na 1. stupni základních škol /
Blanka Janáčková
V Ústí nad Labem : PF UJEP, 2004 -- 91 stran
Sign.: VI 11160V1
multikulturní výchova ; literární výchova ; základní škola ; první stupeň
https://katalog.npmk.cz/documents/446220

42.
Člověk a svět kolem nás : multikulturní výchova v hodinách českého jazyka a slohu na 1. stupni ZŠ / Hana
Malíková
V Ústí nad Labem : PF UJEP, 2004 -- 76 stran
Sign.: VI 11159V1
multikulturní výchova ; čeština ; sloh ; základní škola ; první stupeň
https://katalog.npmk.cz/documents/446219

43.
Dětská řeč a komunikace : poznatky vývojové psycholingvistiky / Jan Průcha -- Vydání první
Praha : Grada Publishing, 2011 -- 199 stran -- cze
ISBN 978-80-247-3603-7
Sign.: II 108397V1
vývoj řeči ; komunikační schopnost ; jazyková dovednost ; psycholingvistika ; bilingvismus ;
pedopsychologie ; Česko ; psychologové ; terapeutické metody

Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a
výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými
poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během
předškolního období.
https://katalog.npmk.cz/documents/307718
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44.
Domino : český jazyk pro malé cizince 1 : metodika / Svatava Škodová -- Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2010 -- 71 s. -- cze
ISBN 978-80-7357-584-7 (brož.)
Sign.: VI 10313/CV1
čeština ; cizí jazyk ; věk 6-8

Učebnicový soubor  je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Vychází z
Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává
hravou cestou. Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro
učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici.
https://katalog.npmk.cz/documents/306578

45.
Domino : český jazyk pro malé cizince 2 : metodika / Svatava Škodová -- Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2012 -- 71 s. -- cze
ISBN 978-80-7357-935-7 (brož.)
Sign.: VI 10544/CV1
čeština ; cizí jazyk ; dítě cizí národnosti
https://katalog.npmk.cz/documents/406290

46.
Dvojjazyční asistenti pedagoga : příběhy úspěšné integrace / autoři textů: Martin Benda, Zuzana Vodňanská,
Kristýna Titěrová, Kunduz (Zuzka) Slaninková, Svitlana Popovych, Jelena Zorina, Hanna Ihnatsenia, Sunčica
Novaković, Nikolay Demyanenko ; fotografie: Klára Horáčková, Naděžda Runštuková -- 1. vydání
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2016 -- 49 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-07-2
Sign.: II 118081V1
sociální integrace ; výchova ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; výuka ; integrace ; socializace ; sociální
pedagogika ; inkluzivní vzdělávání ; Česko ; asistenti pedagogů ; podpůrná opatření ; odlišný mateřský jazyk
; imigranti ; děti cizinců

Asistent pedagoga je při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) velmi důležitý. Pokud mluví
asistent stejným jazykem jako žáci s OMJ, může to proces vzdělávání hodně usnadnit. Dvojjazyčných
asistentů pedagoga bylo od roku 2012 (díky podpoře z ESF) vyškoleni již 49. Zde se představuje šest z nich.
Ukazují, jakým způsobem ve školách a školkách pracují.
https://katalog.npmk.cz/documents/517029
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47.
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání : od jara do léta / Jana Kropáčková, Hana Splavcová -- 1. vydání
Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] -- 226 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-316-2
Sign.: II 114848V1
výchova dítěte ; batole ; péče ; vývoj dítěte ; předškolní výchova ; pedagogická diagnostika ; sociální výchova
; mateřská škola ; legislativa ; rámcový vzdělávací program ; bilingvismus ; dítě cizí národnosti ; vcítění ;
pohybový rozvoj ; řečová dovednost ; činnosti v přírodě ; nonverbální komunikace ; věk 0-2 ; osobnostní
výchova ; předškolní vzdělávání ; rozvoj myšlení

Problematika vzdělávání, výchovy a péče dvouletých dětí. Po teoretické části následuje část metodická, která
je doplněna ukázkami z praxe.
https://katalog.npmk.cz/documents/458380

48.
Educational projects in schools and colleges : Report of the Working conference. Sevres, 9 March 1984
Bruxelles: Association for Teacher Education in Europe, 1984 -- Nestr. -- eng
ISBN (brož.)
Sign.: III 33408V1
školství ; projekt ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; výchova
https://katalog.npmk.cz/documents/123487

49.
Efficacite et travail personnel : Journes d'etude du 18 novembre 1988
Paris: ADMES, 1989 -- 63 s. -- fre
ISBN (brož.)
Sign.: III 33409V1
student ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; výchova
https://katalog.npmk.cz/documents/123610

50.
Equal opportunities? : the labour market integration of the children of immigrants / OECD
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010 -- 256 s. -- eng
ISBN 978-92-64-08239-7
Sign.: III 37913V1
migrace ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; práce ; trh práce ; integrace ; pracovní podmínky
https://katalog.npmk.cz/documents/445656
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51.
Etnická rozmanitost ve škole : stejnost v různosti / Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla
Souralová -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 255 stran
ISBN 978-80-262-0792-4
Sign.: II 112797V1
etnická menšina ; dítě cizí národnosti ; integrace žáka ; vzdělávání ; výchova ; školní prostředí ; Česko ;
sociální integrace ; etnografický výzkum

Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si
přitom role všech relevantních aktérů a postupuje při prozkoumání vztahu mezi etnicitou a vzděláváním od
makrosociální úrovně reprezentované např. vzdělávacími politikami až po mikrosociologickou rovinu studia
každodennosti v etnicky různorodých třídních kolektivech.
https://katalog.npmk.cz/documents/443640

52.
Evoluce komunikačních činností v teorii a praxi / Gabriela Babušová
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2014 -- 200, xxv s. -- cze
ISBN 978-80-7290-774-8
Sign.: TT 1977V1
komunikace ; základní škola ; komunikační výchova ; jazyková dovednost ; mateřský jazyk ; dítě cizí
národnosti ; pedagogický výzkum ; jazyková kompetence ; jazykový vývoj ; Vietnamci
https://katalog.npmk.cz/documents/443420

53.
Existuje-li to, je to možné : inspirace pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem / Jim Cummins,
Magdalena Hromadová, Zuzana Papáčková, Jana Šámalová, Kristýna Titěrová a METAkolektiv
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2021] -- 207 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-31-7
Sign.: II 118738V1
výchova ; vzdělávání ; organizace ; inkluzivní vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; integrace ;
adaptace ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; bilingvismus ; dítě ; čtenářství ; Cummins, Jim, ;
Meta (sdružení) ; Česko ; Kanada

Sborník vydaný k příležitosti oslavy 15 let od založení organizace Meta se věnuje inkluzi dětí s odlišným
mateřským jazykem. Sborník seznamuje s historií, činností a pracovníky organizace. Dále představuje
příklady dobré praxe v rámci podpory a inkluze dětí s OMJ. Nabízí přehled svých úspěšných projektů
(metodické příručky, učebnice a další publikace, webový portál, online výukový nástroj, mobilní aplikaci). V
poslední části knihy je představen Jim Cummins (světový odborník na vzdělávání vícejazyčných žáků) a jeho
práce.
https://katalog.npmk.cz/documents/520083
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54.
Hello Czech Republic : doma v nové zemi : příručka pro učitele / autorky: Lucie Procházková, Kristýna
Titěrová ; z anglické verze švédského originálu Hej Sveridge ... přeložil Unicom Praha -- Vydání první
Praha : META, o.p.s., 2015 -- 79 stran -- cze
ISBN 978-80-906296-0-8
Sign.: III 40883V1
uprchlík ; integrace ; migrant ; demokracie ; lidská práva ; identita ; výchova ; osobnost ; sociální výchova ;
rámcový vzdělávací program ; Hello Czech Republic (projekt) ; Česko ; migrační krize ; 2015

Metodická příručka určená učitelům základních a středních škol pracuje s tématy jako uprchlictví, integrace,
stereotypy, předsudky, odlišnost, identita atd. Materiál se skládá ze 13 aktivit, které využívají různé metody
práce (úvaha, diskuze, psaní textu, ...). Součástí většiny aktivit je i samostatný pracovní list.
https://katalog.npmk.cz/documents/520949

55.
Hezky česky, aneb, Češtinářské vychytávky / Jana Skřivánková ; ilustrovala Soňa Nečasová -- I. vydání
Praha : Fragment, 2018 -- 111 stran
ISBN 978-80-253-3554-3
Sign.: II 115545V1
čeština ; gramatika ; pravopis ; pravidlo ; cvičení ; test ; mnemotechnika ; vyjmenovaná slova ; skloňování ;
slovní druhy ; interpunkce

Základní pravidla češtiny vysvětlena pomocí mnemotechnických pomůcek, obrázků, básniček, krátkých
modelových vět či analogií.
https://katalog.npmk.cz/documents/467173

56.
Hledá se dvojjazyčný asistent... : zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s
odlišným mateřským jazykem / autoři Kristýna Titěrová, Rumyana Georgieva, Petra Vávrová, Klára
Horáčková, Ivana Skuta, Varja Hajrapetyan, Nikolay Demyanenko, Lindsey Elms, Hanna Ihnatsenia -- 2.
vydání
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2014] -- 91 stran -- cze
ISBN 978-80-270-2566-4
Sign.: II 118082V1
pedagogika ; sociální pedagogika ; integrovaná výuka ; asistent ; sociologie ; výchova ; vzdělávání ; Česko ;
asistenti pedagogů ; podpůrná opatření ; děti cizinců ; dvojjazyční asistenti ; odlišný mateřský jazyk

Publikace shrnuje zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni v pražských školách a
podporovali učitele i děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Může též sloužit jako metodický
průvodce při nastavování pozice asistenta pedagoga pro tyto žáky.
https://katalog.npmk.cz/documents/517032
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57.
Immigrant children’s age at arrival and assessment results : EDU/WKP(2012)12 / Anthony Heath, Elina
Kilpi-Jakonen
Paris : Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 2012 -- 30 s. -- eng
ISBN (Brož.)
Sign.: VI 10751/12V1
dítě ; přistěhovalec ; vzdělávání cizinců ; věk ; jazyková bariéra ; výzkum ; Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj
https://katalog.npmk.cz/documents/424250

58.
Inostranec i sistema obrazovanija v Češskoj respublike / Ludmila Bobisudova, Julie Pikalova Gernandezova
Praha : Organizace pro pomoc uprchlíkům, [2005?] -- 48 s. -- rus
ISBN (Brož.)
Sign.: V 22787V1
cizinec ; vzdělávání cizinců ; systém výchovy a vzdělávání ; jazyková výuka ; nostrifikace ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/317209

59.
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě : [průzkum]
Brussels: Eurydice, 2004 -- 103 s. -- cze
ISBN 2-87116-376-6 (kroužková vazba)
Sign.: III 36153V1
dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; vzdělávání cizinců ; integrace žáka ; školská politika ; multikulturní
výchova ; právo na vzdělání ; demografie ; Evropa
https://katalog.npmk.cz/documents/107959

60.
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě : opatření na podporu - komunikace s rodinami přistěhovalců,
výuky jazyka původu pro děti přistěhovalců / Eurydice, EACEA ; [překlad Ústav pro informace ve
vzdělávání]
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010 -- 38 s. -- cze
ISBN (Brož.)
Sign.: VI 10454V1
přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; integrace žáka ; škola ; vztah rodiče-škola ; mateřský jazyk ; výuka ;
Evropa
https://katalog.npmk.cz/documents/369933
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61.
Integrating asylum seekers and refugees into higher education in Europe : national policies and measures :
Eurydice report
Brussels : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, [2019] -- 32 stran -- eng
ISBN 978-92-9492-913-6
Sign.: III 39794V1
výchova ; integrace ; uprchlík ; vzdělávání cizinců ; jazykové vzdělávání ; podpora ; poradenská služba ;
vysokoškolské vzdělání ; Evropa ; uprchlická krize ; 21. století
https://katalog.npmk.cz/documents/474031

62.
Integrating Immigrant Children into Schools in Europe
Brussels: Eurydice, 2004 -- 100 s. -- eng
ISBN 2-87116-376-6
Sign.: III 35947V1
dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; integrace ; školní vzdělávání
https://katalog.npmk.cz/documents/133775

63.
Jazyková integrace a komunikace s cizinci: (úroveň A2) / Svatava Škodová, Jitka Cvejnová -- První vydání
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, 2017 -- 142 stran
ISBN 978-80-7481-199-9
Sign.: II 116160V1
jazyková politika ; čeština ; cizí jazyk ; přistěhovalec ; cizinec ; integrace ; jazyková výuka ; druhý cizí jazyk ;
řečová dovednost ; psaní ; ústní projev ; jazyková úroveň A2 ; jazyková komunikace ; čtení s porozuměním ;
poslech ; čeština jako cizí jazyk ; interpersonální komunikace

Jazyková politika vůči cizincům. Různé aspekty jazykové integrace. Motivace z hlediska jazykové integrace.
Společný evropský referenční rámec (SERR). Čeština jako druhý jazyk. Kulturní specifika komunikace s
cizinci. Kompetence nerodilého mluvčího na úrovni A2.
https://katalog.npmk.cz/documents/470249

64.
K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice : sborník
příspěvků ze semináře konaného dne 7. června 2005 v Praze / [k vydání připravili Martina Jirasová, Andrej
Sulitka]
Praha: Úřad vlády České republiky 2005 -- 120 s. -- cze eng
ISBN 80-86734-53-6 (brož.)
Sign.: II 104624V1
regionální jazyk ; menšinový jazyk ; jazyková politika ; Evropa ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/107063
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65.
L'intégration scolaire des enfants immigrants en Europe
Bruxelles: Eurydice, 2004 -- 100 s. -- fre
ISBN 2-87116-375-8
Sign.: III 35946V1
dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; integrace ; školní vzdělávání
https://katalog.npmk.cz/documents/139504

66.
Levou zadní. I., Čeština jako druhý jazyk / autorky: Kateřina Cegrí Fiérrez, Nela Šustrová, Pavlína Vališová ;
editorky: Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová ; ilustrace: Soňa Juríková, Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda -- 2.
vydání
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021 -- 253 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-29-4
Sign.: III 40444V1
čeština ; cizí jazyk ; gramatika ; konverzace ; čtení ; psaní ; poslech ; ústní projev ; reálie ; jazyková výuka ;
vzdělávání cizinců ; jazyková škola ; střední škola ; město ; volný čas ; Česko ; témata ; čeština jako cizí
jazyk ; cizinci ; migranti ; učivo středních škol ; ročník 1-4 ; specifické potřeby

První díl je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování by studenti měli dosáhnou úrovně A1-A2.
Kurz je plánován pro asi 360 hodin výuky bez zprostředkujícího jazyka. Učebnice také používá výhradně
českou jazykovědnou terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách. Je využívána v
ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů, aby poskytla studentům úvod do základních komunikačních
témat ze života dospívajících.
https://katalog.npmk.cz/documents/516982

67.
Levou zadní. I., Čeština jako druhý jazyk - pracovní sešit / autorky: Kateřina Cegrí Fiérrez, Michaela
Paldusová, Nela Šustrová, Pavlína Vališová ; editorky: Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová ; ilustrace: Soňa
Juríková, Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda -- 2. vydání
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021 -- 151 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-30-0
Sign.: III 40445V1
čeština ; cizí jazyk ; slovní zásoba ; gramatika ; psaní ; výchova ; jazykové vzdělávání ; jazyková škola ;
kultura ; vzdělávání cizinců ; komunikace ; pedagogika ; střední škola ; Česko ; čeština jako cizí jazyk ;
cizinci ; migranti ; učivo středních škol ; ročník 1-4

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici je doplňkový materiál, který slouží k procvičování příslušného učiva.
Soustředí se především na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné
výslovnosti a pravopisu. Proto je vhodný spíše pro skupinovou výuku ve třídě a interakci s učitelem/lektorem.
https://katalog.npmk.cz/documents/516983
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68.
Mařenko, řekni Ř : aby to dětem dobře mluvilo / Alžběta Peutelschmiedová -- Vydání první
Praha: Grada Publishing, 2007 -- 93 stran -- cze
ISBN 978-80-247-2353-2 (
Sign.: V 22393V1
předškolní dítě ; porucha řeči ; leváctví ; koktavost ; výslovnost ; bilingvismus ; dyslexie
https://katalog.npmk.cz/documents/210411

69.
Meeting of specialists on the socio-cultural and linguistic integration of the children of migrant and former
migrant workers : Final report / I. Strukelj
Ljubljana: Institute of Sociology University, 1989 -- 51 s. -- eng
ISBN (brož.)
Sign.: VI 7579V1
dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; sociální integrace ; zpráva
https://katalog.npmk.cz/documents/144863

70.
Metodičeskoje rukovodstvo dlja prepodavatelej russkogo jazyka inostrancam / Vitalij Grigorjevič
Kostomarov, Ol'ga Danilovna Mitrofanova
Moskva: Russkij jazyk, 1976 -- 136 s. -- rus
Sign.: I 27653V1
ruština ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/146575

71.
Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum / Jan Průcha -- 1. vyd.
Praha: ISV (nakladatelství), 2001 -- 211 s. -- cze
ISBN 80-85866-72-2
Sign.: II 101552V1
vzdělávání cizinců ; dítě cizí národnosti ; výchova ; odlišný mateřský jazyk
https://katalog.npmk.cz/documents/148714

72.
Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele / Jan Průcha -- Vyd. 1.
Praha: Nakladatelství Triton, 2006 -- 263 s. -- cze
ISBN 80-7254-866-2 (brož.)
Sign.: I 33709V1
multikulturní výchova ; školní vzdělávání ; učitel ; dítě cizí národnosti ; vzdělávací program ;
multikulturalismus
https://katalog.npmk.cz/documents/206420
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73.
Nápadníček aktivit pro MŠ : činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s odlišným mateřským jazykem /
Tereza Linhartová, Petra Ristič, Kateřina Hanušková, Kristýna Chmelíková, Klára Bromová ; ilustrace: Matěj
Pospíšil -- 2. vydání
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2020 -- 31 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-25-6
Sign.: III 40448V2
čeština ; mateřská škola ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; lidské tělo ; mozek ; řeč ; komunikace ;
výchova ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; didaktika ; Česko ; děti cizinců ; rozvoj myšlení ; řečové
dovednosti ; didaktické hry ; odlišný mateřský jazyk ; čtenářská pregramotnost ; hudebně-pohybové hry

Nápadníček popisuje obecné principy práce pro zapojení dětí s OMJ (odlišný mateřský jazyk) při řízených
činnostech. Nabízí týdenní projekt zaměřený na lidské tělo a několik konkrétních příkladů her a činností
zaměřených na podporu dětí s OMJ. Jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby byly v souladu s běžnou praxí
v MŠ.
https://katalog.npmk.cz/documents/515685

74.
Nový žák-cizinec v mé třídě / Jana Rohová ; ilustrace Zuzana Slánská
Praha : Raabe, [2021] -- 92 stran, 12 nečíslovaných listů obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-7496-444-2
Sign.: III 40657V1
čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání ; základní škola ; čeština jako cizí jazyk ; individuální vzdělávací plán ;
vyučovací metody ; cizinci ; děti cizinců ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1-4

Příručka řeší možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení. Jde tedy o pracovní sešit s
metodikou. Jejím cílem pomoci učitelům 1. stupně ZŠ, kterým do třídy nastoupí dítě bez znalosti češtiny. To
je situace, se kterou se stále častěji setkávají a musí ji řešit velmi rychle a správně.
https://katalog.npmk.cz/documents/518528

75.
O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků / Ludmila Zimová, Ilona Balkó
Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005 -- 125 s. -- cze
ISBN 80-7044-718-4 (brož.)
Sign.: T 8389V1
národnostní menšina ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců ; reálie ; integrace žáka ; multikulturní výchova ; vysoká
škola
https://katalog.npmk.cz/documents/197015
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76.
Odrazy emocí v postojích k imigrantům / Petra Sobková, Milena Öbrink Hobzová, Ludmila S. Trochtová -- 1.
vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 -- 126 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5078-0
Sign.: II 114703V1
multikulturní výchova ; migrace ; integrace ; etnická skupina ; národ ; migrant ; uprchlík ; přistěhovalectví ;
xenofobie ; rasismus ; diskriminace ; mediální výchova ; identita ; mezikulturní komunikace ; sociální
komunikace ; interpersonální vztahy ; hodnotový systém ; emoce ; Česko ; výchova k hodnotám ;
sociálněpsychologický výzkum ; 21. století ; 2001-2020

Multikulturní výchova na českých školách. Termíny s ní související: migrace, integrace, etnikum, národ,
migrant. Role médií. Emoce a kultura. Kategorizace hodnot a jejich funkce.
https://katalog.npmk.cz/documents/457442

77.
Poslechové texty k učebnici Čeština pro cizince / Ladislav Kaska, K Hronová, M Turzíková -- 1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1985 -- 67 s. -- cze
Sign.: T 1284V3
čeština ; učebnice ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/158653

78.
Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ = Hay tim hieu con nguoi va cuôc sông tren đât nuóc ma ta đang sông
/ Hana Rufertová ; [přeložily Lucie Hlavatá a Truong Thi Phuong Mai] -- Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 2002 -- 39 s. -- cze vie
ISBN 80-7168-837-1 (brož.)
Sign.: VI 10337V1
prvouka ; vietnamština
https://katalog.npmk.cz/documents/307385

79.
Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ = Znajomsja z ljud'my ta ichnim sposobom žyttja v tij deržavi, de ty
zaraz žyveš / Hana Rufertová ; [přeložila Věra Lendělová] -- Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 2002 -- 39 s. -- cze ukr
ISBN 80-7168-838-X (brož.)
Sign.: VI 10338V1
prvouka ; ukrajinština
https://katalog.npmk.cz/documents/307386
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80.
Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ = Poznakom'sja s ljud'mi i stranoj, v kotoroj ty sejčas proživaješ' /
Hana Rufertová ; [přeložila Věra Lendělová] -- Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 2002 -- 39 s. -- cze rus
ISBN 80-7168-839-8 (brož.)
Sign.: VI 10339V1
prvouka ; ruština
https://katalog.npmk.cz/documents/307387

81.
Pražská abeceda : výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem /
sestavili: Sevdalina Kovářová Kostadinova a Michal Kovář -- Vydání první
Praha : Spolek Zaedno, 2019 -- 38 stran, 12 nečíslovaných stran příloh -- cze
ISBN 978-80-906998-7-8
Sign.: III 40043V1
abeceda ; psaní ; čeština ; jazyková výuka ; vlastivěda ; Praha (Česko)

Materiál pro jazykovou výuku dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. Jedná se o pracovní sešit s
kartičkami. Má též interaktivní verzi.
https://katalog.npmk.cz/documents/476619

82.
Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem : pro základní školy / Michala Bernkopfová,
Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová -- První vydání
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2019 -- 150 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-23-2
Sign.: II 118083V1
jazyková výuka ; čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalectví ; socializace ;
základní škola ; organizace výuky ; metodika ; Česko ; integrovaná výchova a vzdělávání ; rodina a škola ;
učitelé ; žáci ; děti cizinců ; čeština jako cizí jazyk ; imigranti ; aktivity ; podpůrná opatření ; učivo základních
škol

Příručka zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ (odlišný mateřský jazyk). Proces začíná  jejich
příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči a pokračuje adaptací těchto dětí do školního prostředí a
jejich socializací v třídním kolektivu. Poskytnutí výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ
do normální výuky. Dlouhodobé sledování a vyhodnocování jejich školních pokroků i celkové psychické
pohody a míry integrace.
https://katalog.npmk.cz/documents/517035

83.
Přehled české gramatiky v tabulkách se cvičeními pro ZS na VŠE / Petr Panev -- 1/1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1985 -- 212 s. -- cze
Sign.: T 1660V1
čeština ; gramatika ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/163521
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84.
Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.) -- 2., rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2010 -- 247 s. -- cze
ISBN 978-80-7367-627-8 (brož.)
Sign.: II 107623V1
pedopsychologie ; vývojová psychologie ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; rozvoj osobnosti ; nadaný ;
bilingvismus ; cizí jazyk ; dítě cizí národnosti ; mateřská škola ; pedagogicko-psychologické poradenství ;
čtenářská dovednost

Předkládaná publikace našich předních odborníků jednak shrnuje nové pohledy na tradiční otázky
psychologie a pedagogiky předškolního věku a zároveň zařazuje nová aktuální témata (dítě imigrantů v
mateřské škole, stimulování citového vývoje, rozvoj sociálních kompetencí).
https://katalog.npmk.cz/documents/272554

85.
Russkij jazyk : Učebnik dlja zarubežnych škol. Č. 4 / Mark Nikolajevič Vjatjutnev, Lilija Leonidovna
Vochmina, Svetlana Nikolajevna Plužnikova ; Svetlana Nikolajevna Plužnikova -- 3-e izd. pererab
Moskva: Russkij jazyk, 1987 -- 188 s., příl. -- rus
ISBN (brož.)
Sign.: II 89640V1
ruština ; základní škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/168563

86.
Řečová a jazyková komunikace spisovné češtiny / Karel Kamiš -- Vydání první
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2012 -- 216 stran -- cze
ISBN 978-80-7452-023-5
Sign.: TT 1941V1
čeština ; jazyk ; řeč ; komunikace ; bilingvismus ; vysoká škola ; učivo vysokých škol
https://katalog.npmk.cz/documents/421350

87.
Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 / [editorky sborníku: Jitka Ryndová,
Jana Čemusová, Lída Holá] -- 1. vyd.
Praha: Akropolis, 2005 -- 207 s. -- cze eng
ISBN 80-86903-15-X (brož.)
Sign.: II 105379V1
čeština ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; komunikace ; učitel ; vzdělávání cizinců ; 2003-2005
https://katalog.npmk.cz/documents/205868

22

https://katalog.npmk.cz/documents/272554
https://katalog.npmk.cz/documents/168563
https://katalog.npmk.cz/documents/421350
https://katalog.npmk.cz/documents/205868


88.
Seznam nejfrekventovanějších českých sloves s označením vidu, rekce a s příklady / Helena Confortiová -- 2.
vyd.
Praha: Univerzita Karlova 1986 -- 78 s. -- cze
Sign.: T 2560V1
čeština ; slovo ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/170884

89.
Schůzky s češtinou, aneb, Hezky česky : populárně naučná forma pravidel české gramatiky / Jaroslav Pech --
Vyd. 1.
Praha: NS Svoboda, 2007 -- 147 s. -- cze
ISBN 978-80-205-0593-4 (brož.)
Sign.: II 105751V1
čeština ; gramatika ; pravopis ; morfologie ; stylistika ; pravidlo ; lingvistika
https://katalog.npmk.cz/documents/209011

90.
Sociální pediatrie : vybrané kapitoly / Jiří Dunovský .../a kol./ -- 1. vyd.
Praha: Grada Publishing 1999 -- 279 s. -- cze
ISBN 80-7169-254-9
Sign.: II 100210V1
pediatrie ; rodina ; dítě ; dětství ; vývoj dítěte ; péče o dítě ; potřeba ; práva dítěte ; vztah matka-dítě ;
komunikace ; socializace ; rodičovská odpovědnost ; nemoc ; rozvod ; dítě rozvedených rodičů ; týrané dítě ;
dítě cizí národnosti ; uprchlík ; sociální péče ; nevládní organizace ; sociální pediatrie ; Úmluva o právech
dítěte ; porucha ; zdravotní postižení ; romské dítě ; mezinárodní spolupráce
https://katalog.npmk.cz/documents/172602

91.
Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejích ze zemí s odlišnou kulturou : (příručka pro
učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí) / Jaromíra Šindelářová
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005 -- [64] s. -- cze
ISBN 80-7044-745-1 (brož.)
Sign.: V 22781V1
multikulturní výchova ; vzdělávání cizinců ; školství ; dítě cizí národnosti ; komunikace
https://katalog.npmk.cz/documents/317202

92.
Soubor materiálů pro vyučující češtiny ve studijních střediscích ÚJOP / Hana Vinopalová -- 1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1985 -- 155 s. -- cze
Sign.: T 1583V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/173027
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93.
Teacher training and the education of migrant workers'children : 7th conference of Association for Teacher
Education in Europe, Birmingham, 6-10 sept.1982
Bruxelles: Association for Teacher Education in Europe, 1982 -- 103 s. -- eng
ISBN (brož.)
Sign.: III 33407V1
učitel ; vzdělávání ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; výchova
https://katalog.npmk.cz/documents/178417

94.
The education of migrant workers' children : A report of the European contact workshop held at Dillingen
14-18 April 1980
Lisse: Swets and Zeitlinger, 1981 -- 185 s. -- eng
ISBN 90-265-0364-4 (brož.)
Sign.: II 94492V1
vzdělávání cizinců ; dítě cizí národnosti ; odlišný mateřský jazyk
https://katalog.npmk.cz/documents/123334

95.
Třída zpívá ÍÁÍÁ : hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování / Milena Kmentová -- Vydání první
Praha : Portál (vydavatelství), 2019 -- 63 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1479-3
Sign.: III 39786V1
předškolní dítě ; čeština ; řečová dovednost ; prevence ; jazyková dovednost ; hudební výchova ; dítě cizí
národnosti ; logopedická prevence ; jazykové hry ; odlišný mateřský jazyk

Kniha obsahuje 18 jednoduš zhudebněných aktivit, při nichž děti zaměřují pozornost na shody a rozdíly ve
tvarech slov, na slabiky a hlásky. Popis her zahrnuje i motivační část.
https://katalog.npmk.cz/documents/473704

96.
Učebnice češtiny na základě ruštiny / Jaroslav Porák -- přeprac. vyd.
Praha: Univerzita Karlova 1984 -- 189 s. -- cze
Sign.: T 612V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/182382

97.
Učebnice češtiny na základě ruštiny / Jaroslav Porák -- 3. přeprac. vyd.
Praha: Univerzita Karlova 1977 -- 200 s. -- cze
Sign.: III 25500V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/182383
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98.
Učím se česky : pracovní učebnice. 1 / Jana Svobodová ; [ilustrace Jiří Javůrek] -- 1. vyd.
Liberec : Harry Putz, 2012 -- 84 s. -- cze
ISBN 978-80-86727-27-1 (brož.)
Sign.: VI 10579/1V1
čeština ; cizí jazyk ; dítě cizí národnosti ; mladší školní věk
https://katalog.npmk.cz/documents/406291

99.
Učíme češtinu jako druhý jazyk : průvodce pro učitele / autorky: Barbora Nosálová, Jana Zaoralová, Petra
Lacinová, Markéta Slezáková, Zuzana Janoušková, Hana Mlynářová ; ilustrace: Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda
-- 2. vydání
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2020 -- 271 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-27-0
Sign.: II 118085V1
jazyková výuka ; čeština ; cizí jazyk ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; integrace ; přistěhovalectví ; základní
škola ; gramatika ; konverzace ; slovní zásoba ; Česko ; děti cizinců ; čeština jako cizí jazyk ; imigranti ;
aktivity ; slovní druhy ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; druhý stupeň ZŠ ; ročník 3-8

Setkání s dětmi, které nerozumí česky a čeština jako druhý jazyk nám umožňují komunikovat s dětmi z
různých kultur a národů. Stačí si vybrat vhodný způsob výuky a to podstatné z daného jazyka, mluvit
srozumitelně a dorozumět se i jinak než jen pomocí slov. Metodická příručka k výuce češtiny jako druhého
jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/517044

100.
Učimsja pisať po-russki : ekspress-kurs dlja dvujazyčnych vzroslych / O. Je. Kagan, A. S. Kudyma
Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2012 -- 240 s. -- rus
ISBN 978-5-86547-577-4 (brož.)
Sign.: II 111547V1
ruština ; psaní ; písemný projev ; bilingvismus ; cvičení
https://katalog.npmk.cz/documents/424831

101.
Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou : právní aspekty uprchlictví, specifika
sociální práce s rodinami uprchlíků, integrace a vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin / Jan Matěj
Bejček -- Vydání I.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016 -- 188 stran -- cze
ISBN 978-80-7452-123-2
Sign.: II 114142V1
přistěhovalec ; uprchlík ; dítě cizí národnosti ; integrace ; výchova ; vzdělání ; sociální práce ; Česko ; děti
uprchlíků ; právní postavení ; 21. století

Sociální práce s uprchlíky a jejich rodinami. Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo
doplňkové ochrany. Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. Integrace a vzdělávání dětí a žáků -
uprchlíků v České republice.
https://katalog.npmk.cz/documents/452300
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102.
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů : text pro vyučující / Karla Hronová -- 2.
vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1990 -- 137 s. -- cze
Sign.: T 5922V2
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/186432

103.
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů : obrazová část / Karla Hronová -- 3. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1984 -- 49 s. -- cze
Sign.: T 433V1
čeština ; vysoká škola ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/186436

104.
Výchovné maličkosti / Václav Mertin
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021 -- 207 stran -- cze
ISBN 9788076761612
Sign.: II 118553V1
pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; předškolní výchova ; kojenec ; batole ; předškolní věk ;
mladší školní věk ; mateřská škola ; nadaný ; bilingvismus ; přechod z prvního na druhý stupeň základní
školy ; každodenní život ; vztahová vazba ; imprinting (Psychology) ; vstup do školy ; Matoušův efekt ;
Mozartův efekt ; Pygmalionův efekt

Publikace o výchově dítěte vychází z mnohaleté odborné praxe dětského psychologa Václava Mertina. Nabízí
inspiraci a podporu na cestě rodičovstvím.
https://katalog.npmk.cz/documents/519429

105.
Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem / Jitka Kropáčová -- 1. vyd.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2006 -- 136, xxv s. -- cze slo
ISBN 80-244-1511-9 (brož.)
Sign.: TT 1535V1
výuka ; vzdělávání ; učení ; dvojjazyčné vzdělávání ; žák ; národnostní menšina ; dítě cizí národnosti ; cizinec
; legislativa ; dějiny ; výzkum ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/211660
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106.
Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků : romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum,
edukační strategie / Jiří Němec (ed.)
Brno : Paido, 2012 -- 221 s. -- cze
ISBN 978-80-7315-224-6 (brož.)
Sign.: II 110476V1
vzdělávání ; sociální znevýhodnění ; dítě cizí národnosti ; vzdělávání cizinců ; uprchlík ; pedagogický
výzkum ; romské dítě

Monografie prezentuje výsledky výzkumného týmu Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity. Jako sociálně znevýhodnění jsou obvykle označování žáci, kteří pocházejí z prostředí
sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž dlouhodobě vyrůstají. Kapitoly svá
pedagogická doporučení opírají o výzkumné sondy realizované též v rámci disertačních prací. Obecně pak
platí, že se autoři zaměřili na studium témat, která zatím nejsou v české odborné literatuře dostatečně pokryta
a čtenáři tak nabízí netradiční vhled do problematiky vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.
https://katalog.npmk.cz/documents/406418

107.
Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem : systémová doporučení / kolektiv autorů:
Kristýna Titěrová, Lukáš Radostný, Zuzana Brumlichová, Klára Horáčková, Petra Vávrová
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2014] -- 43 stran -- cze
ISBN 978-80-270-2568-8
Sign.: III 40449V1
jazyková výuka ; vzdělávání učitelů ; vzdělávání cizinců ; výchova ; sociální pedagogika ; sociální integrace ;
metodika ; děti cizinců ; integrovaná výchova a vzdělávání ; imigranti ; kulturní diverzita ; sociální
poradenství ; odlišný mateřský jazyk ; inkluzivní vzdělávání ; čeština jako cizí jazyk

Materiál analyzuje současnou situaci v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ (odlišný mateřský jazyk) a
přípravy pedagogů a poradenských služeb. Navrhuje systémové změny, které je třeba v daných oblastech
udělat. Metodická příručka k projektům podpory vzdělávání a začleňování žáků s OMJ a jejich pedagogů a
asistentů.
https://katalog.npmk.cz/documents/517045

108.
Vzdělávání žáka s SVP / Jitka Kendíková
Praha : Raabe, [2016] -- 102 stran
ISBN 978-80-7496-213-4
Sign.: III 38395V1
vzdělávání ; speciální vzdělávací potřeby ; žák ; problémové dítě ; výchovné poradenství ; asistent ;
individuální výuka ; poradenská služba ; komunikace ; vztah učitel-žák ; legislativa ; dítě cizí národnosti ;
hodnocení žáka ; pedagogicko-psychologická poradna ; speciálně pedagogické centrum ; problémový žák

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Poradenští
pracovníci. Role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu. Individuální vzdělávací plán.
https://katalog.npmk.cz/documents/452501
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109.
Základní kurs češtiny pro cizince / Dušan Šlosar, Zdenka Rusínová
Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989 -- 157 s. -- cze
ISBN (brož.)
Sign.: TT 92V1
čeština ; vzdělávání cizinců
https://katalog.npmk.cz/documents/192225

110.
Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole / editor: Viktor Lechta --
Vydání první
Praha : Portál, 2010 -- 435 stran -- cze
ISBN 978-80-7367-679-7
Sign.: II 107483V1
integrace žáka ; speciální pedagogika ; didaktika ; postižený ; porucha učení ; porucha chování ; porucha řeči
; hyperaktivita ; bilingvismus ; nadání ; koktavost ; dyslalie ; inkluzivní pedagogika ; inkluzivní vzdělávání

Vývoj pedagogických oborů, zvláště pak speciální pedagogiky, je v posledních letech ovlivněn postupným
přechodem trendu integrace v celosvětový trend inkluze v pedagogickém procesu. Zatímco při integraci šlo o
přizpůsobení dítěte s postižením potřebám školy, cílem inkluze je více přizpůsobit edukační prostředí všem
dětem.
https://katalog.npmk.cz/documents/271321

111.
Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách / [Lukáš Radostný ... et al.] -- 1. vyd.
Praha : META, 2011 -- 76 s. -- cze
ISBN 978-80-254-9175-1 (brož.)
Sign.: V 22764V1
školní prostředí ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; základní škola

Publikace je koncipována jako průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do školního
prostředí.
https://katalog.npmk.cz/documents/307645

112.
Žáci-cizinci v základních školách : fakta, analýzy, diagnostika / Yvona Kostelecká ... [et al.]
Praha : Univerzita Karlova, 2013 -- 179 s. -- cze
ISBN 978-80-7290-630-7 (brož.)
Sign.: II 111649V1
dítě cizí národnosti ; vzdělávání cizinců ; základní školství ; integrace žáka ; řečová dovednost ; pedagogický
výzkum ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/425619
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113.
Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 2 : pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku
vlastivědy / Jitka Kendíková ; ilustrace: Viktor Svoboda -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2021 -- 54 stran -- cze
ISBN 978-80-88429-14-2
Sign.: III 40863V1
vlastivěda ; základní škola ; prostředí ; slovní zásoba ; Česko ; žáci ; odlišný mateřský jazyk ; děti cizinců

Pracovní listy z vlastivědy pro žáky s odlišným mateřským jazykem pomáhají zorientovat se ve školním
prostředí, v české společnosti, v geografických reáliích i historii. Díky příručce si žáci také rozvíjí svoji slovní
zásobu.
https://katalog.npmk.cz/documents/520147

114.
Životní styl a vzdělávání dětí migrujících cizinců : [(studijní text pro přípravu učitelů ZŠ a ZvŠ)]. Díl 1.,
Romové / Dagmar Kubátová -- Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Brně., 2004 -- 39 s. -- cze
ISBN 80-7044-584-X
Sign.: TT 1982/1V1
Romové ; vzdělávání ; rodina ; životní styl ; migrant ; Česko
https://katalog.npmk.cz/documents/445259
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