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Zákonná úprava
▪ S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců 

ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou 
některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).

▪ Kompletní text metodického materiálu je k dispozici zde: Metodika ke 
vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ web 2021-09-21.pdf

▪ Úplné znění novelizovaných vyhlášek je zde: www.msmt.cz/dokumenty-
3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

▪ Metodickou podporu kmenovým i určeným školám poskytují krajská centra 
podpory Národního pedagogického institutu ČR. Nabízí školám metodickou 
pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a 
tlumočníků. Důležité zdroje informací jsou zejména 
zde: https://cizinci.npi.cz/.

▪ V případě, že se jedná o mateřskou školu s větším zastoupením cizinců (tj. 4 a více dětí-
cizinců v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) v povinném předškolním 
vzdělávání, zřizuje ředitel mateřské školy skupinu pro jazykovou přípravu v souladu s § 1e 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.msmt.cz/file/56264/
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
https://cizinci.npi.cz/


Kdo může pomoci

▪ Pedagogický institut:

▪ 1. vzdělávací programy pro učitele

▪ 2. metodická, informační a organizační   pomoc škole

▪ 3. metodické a organizační řešení konkrétních případů žáků – cizinců

▪ 4. tlumočnické a překladatelské služby

▪ 5. výukové materiály

▪ Poradenská zařízení:

▪ 1.Žák cizinec by měl být vyšetřen poradenským zařízením, které určí 
stupeň podpory.

▪ 2. Učitel na jeho základě vytvoří IVP, který podepisují vyučující, kteří 
žáka učí, výchovný poradce školy, zástupce poradenského zařízení a 
zákonný zástupce žáka.

▪ Další organizace: Meta, Prevent apod.



Pomůcky



Nový žák – cizinec v mé třídě

▪ Obsah:
▪ Zákonná úprava vzdělávání žáků cizinců
▪ Doporučení, kam se můžeme obrátit
▪ Příklad zpracování IVP
▪ Pracovní listy pro výuku ČJ s metodikou pro 

pedagogy, rodiče
▪ Seznámení žáka s našimi svátky a tradicemi
▪ Výukové hry
▪ Obrázkový slovníček
▪ Zajímavý rozhovor s žákyní - cizinkou    



Ukázky



Svátky a tradice



Hry



Obrázkový slovníček



Mluvnice pro žáka - cizince

Navazuje na předchozí publikace

Obsahuje učivo cca 1. – 3. ročníku (včetně podrobně 
zpracovaných vyjmenovaných slov)

Opět zde najdeme pracovní listy doplněné metodikou

Učebnice je doplněna praktickými přehledy učiva

Vyjmenovaná slova jsou doplněna obrázky pro 
snadnější zapamatování a fixaci učiva

Řada cvičení nabízí různé druhy úkolů k procvičení učiva

Samozřejmě i zde najdeme praktický úvod s návodem 
na zpracování IVP



Ukázky



Přehledy



Vyjmenovaná slova



Hry



Novinka! Slovníček (září 2022)

▪ Slovníček jsme připravili jako reakci na aktuální 
situaci pro ukrajinské žáky, kteří se vzdělávají na 
našich školách.

▪ Slovníček je česko-slovensko-ukrajinsko-ruský

▪ Opět je určený zejména pro děti mladšího školního 
věku a děti v mateřských školách

▪ Je obrázkový (jednoduché, snadno zapamatovatelné 
obrázky Zuzky Slánské)

▪ Je doplněný tematickými obrázky k rozmluvení

▪ Obsahuje 14 okruhů slovíček. Okruhy byly vytvořeny 
tak, aby obsahovaly základní slovíčka, blízká dětem





Ukázky:





Obrázky 
k rozmluvení



E-book



Ukrajinské děti

▪ Informace MINISTERSTVA VNITRA:

▪ https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

▪ v češtině i ukrajinštině

▪ pro Ukrajince žijící zde i nově příchozí

▪ www.stojimezaukrajinou.cz

▪ Doporučení MŠMT:

▪ http://www.ukrajinanaskolach.cz/

▪ http://www.pedagogicke.info/2022/02/msmt-doporucujeme-v-ramci-skoly-jasne.html

▪ Materiál Člověka v tísni:

▪ https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-
8562gp?fbclid=IwAR36XGdvA3nTuLfPEIZ2iJi5Y5fCT_J2BppPhNglQj4S6CiFhNzbxkRaE_g

▪ Další:

▪ https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448878-jak-mluvit-s-detmi-o-
valce-centrum-locika-pripravilo

▪ https://www.centrumlocika.cz/novinky/materialy-o-valce-a-detech-mame-i-v-ukrajinstine-
ukrayinska-versiya

▪ https://edu.ceskatelevize.cz/video/12781-valka-na-ukrajine-kdo-ukrajine-pomaha

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
http://www.stojimezaukrajinou.cz/
http://www.ukrajinanaskolach.cz/?fbclid=IwAR3A6KCf_fNPykvTlU4hx3z-v1hN_CqOs5XyCzvRrjVtK3fN6xMoQzxFAls
http://www.pedagogicke.info/2022/02/msmt-doporucujeme-v-ramci-skoly-jasne.html
https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp?fbclid=IwAR36XGdvA3nTuLfPEIZ2iJi5Y5fCT_J2BppPhNglQj4S6CiFhNzbxkRaE_g
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3448878-jak-mluvit-s-detmi-o-valce-centrum-locika-pripravilo
https://www.centrumlocika.cz/novinky/materialy-o-valce-a-detech-mame-i-v-ukrajinstine-ukrayinska-versiya
https://edu.ceskatelevize.cz/video/12781-valka-na-ukrajine-kdo-ukrajine-pomaha


Pro děti z Ukrajiny

▪ META

▪ https://www.inkluzivniskola.cz/

▪ Nová škola

▪ https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

▪

▪ Výborné: https://www.umimecesky.cz/cviceni-cestina-pro-cizince (vše s 
poslechem, v ukrajinském i českém jazyce – poslechy, pexesa, rozřazovačky…) –
lze využít tablet se sluchátky, dítě může procvičovat ve škole i doma.

▪ Učebnice v ukrajinském jazyce k vytištění zdarma:

▪ https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-
deti-v-cr-25155 - pokud je možnost ukrajinského pedagoga  nebo pro dítě na 
doma.

▪ Cituji: Jsme v neustálém kontaktu s kolegy z ukrajinského Nakladatelství 
RANOK, které sídlí v těžce zkoušeném Charkově. Ještě v pátek se snažili 
pracovat na tvorbě nových materiálů pro děti a zajistit jejich poskytnutí do zemí, 
kam děti z Ukrajiny s příbuznými prchají.

▪ https://www.ucitelnice.cz/blog/ukrajinske-materialy

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cestina-pro-cizince
https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155
http://www.fraus.cz/mail/19551/link/33d6a68c399fb431a90593826bf9c06530d5b86a?url=7ZTLEEZ3RH7B6M34Y7SKN3SSFM


Děkuji vám za pozornost.

▪ P.S. Učebnice mají i slovenskou verzi.

▪

https://pixabay.com/cs/illustrations/d%c4%9bti-roztomil%c3%bd-d%c4%9btstv%c3%ad-lid%c3%a9-2030260/


