
15

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDNÍ
V první fázi je zapotřebí si vymezit 
skupinu žáků, kteří bývají označo-
váni jako žáci z odlišného kulturního 
prostředí. Ještě stále se můžeme se-
tkávat i s informacemi týkajícími se 
žáků cizinců či žáků s odlišným ma-
teřským jazykem. Jedná se o děti a 
žáky nově přicházející ze zahraničí, 
většinou bez znalosti nebo s nedo-
statečnou znalostí vyučovacího tzn. 
českého jazyka.

Pro optimální nastavení podpůrných opatření 
k vyrovnání podmínek ve vzdělávání je velice 
důležité si uvědomit, že tito žáci mají obtíže, 
které vyplývají nejen z neznalosti českého 
jazyka, ale také z odlišného prostředí a kul-
turních podmínek země, ze které přicházejí. 
Žák z odlišného kulturního prostředí přichá-
zí do České republiky z různých kulturních  
a výchovných poměrů. Jiný může být systém 
hodnot v původní zemi, odlišné zvyky a tra-
dice. Podstatnou roli hraje i věk, ve kterém 
žák přichází do České republiky, a zda již má 
zkušenosti ze školského prostředí. Základ-
ním specifikem žáků z odlišného kulturního 
prostředí a s odlišným mateřským jazykem je 
to, že vyučovací jazyk je pro ně cizím (resp. 
druhým) jazykem. Při jejich vzdělávání tedy 
dochází k situaci, kdy si současně osvojuje 
nový jazyk a zároveň se prostřednictvím to-
hoto jazyka učí. Jazyková bariéra je tedy při 
vzdělávání zásadní překážkou, která může 
výrazně limitovat studijní úspěchy žáků. Dů-
ležité je nezapomínat na to, že děti se do-
posud rozvíjely ve svém mateřském jazyce 
a mohou v něm mít již mnoho dovedností  
a vědomostí. O tyto kulturní rozdíly je nutné 
se aktivně zajímat. V některých situacích 
se např. může zdát, že žák odmítá plnit za-
daný úkol. To však ještě nemusí znamenat, 
že nechce poslechnout pokyn, který je pro 

něj z nějakého důvodu nepřijatelný. Proto 
je důležité se alespoň v základních rysech  
o odlišnou kulturu žáků cizinců zajímat a se-
znamovat s ní i ostatní žáky. Důležitá je též 
perspektiva těchto žáků. Začínají úplně od 
začátku, bez znalosti vyučovacího jazyka se 
v něm mají vzdělávat, dále se dobře adapto-
vat, zvládat sociální dovednosti a přizpůso-
bovat se novému prostředí. Musí překonávat 
daleko více překážek než jejich vrstevníci. 
Navíc je vyvíjen veliký tlak na čas, kdy musí 
vše zvládnout, jelikož školní nároky se neu-
stále zvyšují.

Podpůrná opatření
Pro žáky z odlišného kulturního prostředí je 
možné nastavovat ve školním prostředí pod-
půrná opatření. Nejčastěji voleným opatřením 
je v rámci úpravy vzdělávacího obsahu mož-
nost využívat hodin českého jazyka pro cizin-
ce, kdy část výuky je nahrazena tímto předmě-
tem, který by měl přispět k posílení jazykových 
kompetencí žáka. Současně s tím je možné 
využívat i další fotmy podpory, jako jsou: spe-
ciálně pedagogické péče, pedagogická inter-
vence či podpora asistenta pedagoga. Tato 
podpůrná opatření se však volí dle individuál-

ních potřeb, konkrétní situace a častěji v přípa-
dě přítomnosti dalších problémů, které nesou-
visejí pouze s neznalostí vyučovacího jazyka 
(například oslabené percepční oblasti, další 
dg. od dalších odborníků, problémy v sociální 
oblasti apod.). K těmto podpůrným opatřením 
se přistupuje ve spolupráci školského pora-
denského zařízení, školy a dále žáka a jeho 
zákonných zástupců. Ve chvíli, kdy žák z od-
lišného kulturního prostředí začne navštěvovat 
školu v České republice, je nutné informovat  
i o dalších možnostech jazykových kurzů, kte-
ré probíhají v každém kraji ČR. V případě, že 
ve škole, kam tento žák nastoupí, již probíhá 
vzdělávání českého jazyka pro cizince, je vel-
mi výhodné žáka do tohoto předmětu zapojit,  
a to bez delší časové prodlevy na základě prv-
ního stupně podpůrného opatření. Následně 
pak zajistit návštěvu ve školském poraden-
ském zařízení dle individuální potřeby dítěte, 
jelikož v takto náročném adaptačním období je 
jakákoliv další zátěž pro dítě nevýhodná.

Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka  
Pedagogicko-psychologické poradny  
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NABÍDKA INTEGRAČNÍHO CENTRA PRO RODINY CIZINCŮ
Kurzy češtiny pro děti
Každoročně o prázdninách přicházejí rodiče 
dětí s odlišným mateřským jazykem, které mají 
od září nastoupit do české školy. Na tuto situaci 
reagujeme již několik let tak, že pořádáme letní 
kurzy češtiny pro děti. Jsme rádi, že v našem 
středu působí paní Vladimíra Dobešová, kte-
rá učí češtinu pro cizince již téměř 15 let a na 
základě svých zkušeností vytváří učební mate-
riály reagující na aktuální potřebu příchozích. 
V letošním roce se tak děti mohly učit ze zcela 
nové učebnice Můj český slabikář. Vyučující 
lektorka podle tohoto materiálu vedla skupinu 
dětí od 6 do 10 let, ale i skupinu starších dětí, 
tj. ve věku 11 – 16 let. Kurz byl dětmi i rodiči 
hodnocen pozitivně a také lektorka si práci se 
slabikářem velice pochvalovala. 

Dobrovolnický program Rafael
Stává se také, že děti přicházejí do českých 
škol v průběhu školního roku. V tom případě 
jim nabízíme dobrovolnický program Rafael. 
„Dobrovolníci v rámci něho pracují individu-
álně s konkrétním dítětem a reagují na jeho 
aktuální potřebu, ať už je to čeština nebo jiné 
vyučovací předměty,“ říká Anna Brázdová, 
vedoucí Dobrovolnického centra DCH HK.

Další akce Integračního centra
Tím však nabídka pro děti cizince nekončí. 
Integrační centrum pro cizince v Hradci Krá-
lové pořádá každý měsíc jednu akci pro ro-
diče a děti. Bývají to sportovní aktivity, letní 
tábory, tvůrčí workshopy, hudební a taneční 
vystoupení, přednášky, ale i poznávací výlety 

Jan Kočí  
vedoucí Integračního centra  

Hradec Králové

po zajímavostech České republiky. Děti tak 
získávají sociokulturní znalosti a dovednosti, 
které jim usnadňují cestu k integraci do čes-
ké společnosti. 
Festival Setkání národů
V rámci poznávání kultur a prostředí, odkud 
děti-cizinci pocházejí, pořádáme vždy v lis-
topadu festival Setkání národů. Dopolední 
program festivalu, kde se hudbou, tancem, 
fotografiemi, národními výrobky, kroji a hlav-
ně ochutnávkami tradičních jídel, prezentuje 
více než 30 zemí světa, je určen školním 
dětem. O festival je každoročně velký zájem,  
a proto se školy o účast na této akci musí 
hlásit již v průběhu září.




