
 

 

 

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů 
Ječná 17, 120 00 Praha 2                                                                                                         IČ: 26982633 
  DIČ: 26982633 
tel.: +420 222 521 446, 775 339 003                                               Bankovní spojení: 2300884089/2010 Fio Banka, a. s. 
e-mail: info@meta-ops.cz                                                                                         http://www.meta-ops.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM 

MATEŘSKÝM JAZYKEM (ICT VE VÝUCE ŽÁKŮ S OMJ V ZŠ) 

 

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými zdroji a nástroji pro 

výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit 

začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole. 

 

 

23. dubna 2019, 15:00 - 18:15 

BENEŠOV - konkrétní místo upřesníme 

Lektoruje: Mgr. Alena Jonášová 

PŘIHLÁSIT SE 

 

21. května 2019, 14:00 - 17:15 

PRAHA - ZŠ Smetanka, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 

Lektoruje:  Mgr. Alena Jonášová 

PŘIHLÁSIT SE 

 

 

CÍL SEMINÁŘE 

Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných 

výukových materiálů. 

 

OBSAH 

 elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje 

web www.inkluzivniskola.cz, 

 dostupné materiály k výuce ČDJ v kurzu ČDJ i při běžné výuce, 

 materiály k výuce běžných předmětů umožňující začlenění žáků s OMJ do výuky, 

 teoretická východiska k výuce ČDJ, 

 

 e-learningové kurzy ČDJ (např. www.cestina2.cz), které lze využít pro žáky s odlišným 

mateřským jazykem, 

 tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ. 

 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN 

Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách. 

AKREDITACE 

Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 25098/2016-1-711). Účastníci obdrží 

osvědčení po absolvování celého semináře. 

Máte ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem a 

chcete je podpořit? Nyní si můžete vybrat z naší 

nabídky bezplatných seminářů, které se konají 

v Středočeském kraji a Praze. 

 

mailto:info@meta-ops.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyRhepekdpMzUM6pz4AXadkXB42zeN30G6jqcfCF-Srr4hGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv48YjXQtX9qXV4K9uDbt3ifaqBXZpcMMOcRBdZrjiynZiGg/viewform
https://www.meta-ops.cz/seminare/www.inkluzivniskola.cz
https://www.meta-ops.cz/seminare/www.cestina2.cz
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JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ 

 

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? 

Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní 

zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky? 

 

27. března 2019, 9:00 - 16:00 

PRAHA - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1 

Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková 

 

Více informaci a přihlášení ZDE 

 

 

 

 

Kontaktujte nás pro více informací:  

vzdelavani@meta-ops.cz   
222 521 446, 773 609 395 

    

 

 

 

Semináře jsou realizovány v rámci projektu Program na podporu pedagogických 

pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci 

národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva 

vnitra České republiky. 
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