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• materiály pro výuku,
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HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE S DĚTMI

S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (OMJ)



• jednoduché věty

• mluvit správně, nekomolit jazyk („Ty jít záchod teď.“)

• ustálené instrukce (Napiš! Napište! Budeme psát! Napíšeme si. …) 

• konkrétní a jasné informace

ZJEDNODUŠENÍ JAZYKA

Na příští hodinu si 

přineste výtvarné 

potřeby.

Středa 1. 6.: vodovky, 

štětec, nůžky. 



• obrázky

• tabulky

• kartičky

• videa

• encyklopedie

VIZUALIZACE

https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum

Foto: Petra Lacinová

https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum


https://ceskylevouzadni.cz/metodika/

https://ceskylevouzadni.cz/metodika/




Vizualizace režimu dne, lekce

Zdroj: Adéla Svojtková, ZŠ Horáčkova

Zdroj: Kristýna Zimková, MŠ Matěchova

Foto: Zuzana Janoušková



• instrukce

• slovní zásoba

• činnost

OPAKOVÁNÍ



• srozumitelná gesta

• mimika, pohled očí

• názornost

• úsměv jako pochvala

GESTIKULACE



• nespokojit se s nápodobou, zopakováním, kýváním hlavou

• dávat příklady

• naučit fráze pomoci

OVĚŘOVÁNÍ POROZUMĚNÍ



Komunikační kartičky

Foto: Inkluzivní škola

https://inkluzivniskola.cz/meta-komunikacni-karticky

https://inkluzivniskola.cz/komunikacni-karty/komunikacni-karty

https://inkluzivniskola.cz/meta-komunikacni-karticky
https://inkluzivniskola.cz/komunikacni-karty/komunikacni-karty


Zdroj: https://www.zodpovednavyuka.cz/blog/tvorim-pro-vsechny-deti/

Foto: Inkluzivní škola

https://www.zodpovednavyuka.cz/blog/tvorim-pro-vsechny-deti/


Co učíme?

aneb výběr témat





Propojení tématu, komunikační situace a gramatiky

Čeština do školy



Posloupnost témat

1. Seznamování, představování

2. Třída

3. Škola

4. Čas, režim dne, dny

5. Volný čas, aktivity, sport

6. Lidské tělo, popis člověka

7. Popis věci

8. Rodina

9. Jídlo

10. Obchod, oblečení

11. Rok, roční období, datum

12. Dům, byt, pokoj

13. Město, vesnice, instituce, doprava

14. Vyprávění a plánování

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum


Vzdělávací obsah ČDJ

https://inkluzivniskola.cz/cdj-ucime-cestinu-

jako-druhy-jazyk

https://inkluzivniskola.cz/cdj-ucime-cestinu-jako-druhy-jazyk


Soupis dovedností
https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum






Kurikulum ČDJ

https://cizinci.npi.cz/kurikulum/

https://cizinci.npi.cz/kurikulum/


Domino – Český jazyk pro malé cizince I 

(metodická příručka)



Jazyková lekce



Struktura jazykové lekce

• úvodní aktivita, warm up

• opakování 

• motivace do tématu, aktivace (diagnostika) předchozích znalostí

• výklad nového učiva (EXPOZICE)

• upevňování a procvičování nového učiva (FIXACE)

• závěr lekce, shrnutí

Foto: Zuzana JanouškováFoto: Zuzana Janoušková



https://inkluzivniskola.cz/cdj-univerzalni-aktivity

Slovní 

zásoba

Výslovnost
Gramatika

Poslech 

s porozuměním

Psaní

Mluvení

Čtení a práce     

s textem

Sociokulturní 

kompetence

https://inkluzivniskola.cz/cdj-univerzalni-aktivity




Nečtenáři (6-7 let)

děti ještě zpravidla nezvládají disciplínu ve 
třídě

jsou otevřené pohádkám, písničkám, 
říkankám, mají obrovskou fantazii  

pracují individuálně, práce ve skupinách či 
dvojicích není vhodná  

rádi vybarvují, vystřihují, skládají  

jakmile je činnost přestane bavit, reagují 
negativně  

pozornost udrží jen krátce  

učí se rychle a zpravidla nemají problém s 
intonací  

učí se opakováním

slovní zásoba (3-4 slova/den)

Věk dětí a žáků hraje roli!

Mladší školní věk (8-12 let)

začínají pracovat systematičtěji

jsou otevřené všemu novému

ještě se spokojí s pohádkou, ale už je 

zajímá opravdový svět a svět jejich 

vlastních hrdinů  pracují už ve 

skupinách – i smíšených, 

většinou už mají za sebou nějakou 

školní docházku  

jsou disciplinovanější

slovní zásoba (6-10 slov/den) 

Starší školní věk (13 let a starší)

pracují samostatně a systematicky

často mění nálady i zájmy 

raději pracují s materiály pro dospělé  

zajímá je všechno neobvyklé  

udrží dlouhodoběji pozornost  

mají větší potíže s intonací

Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol.: Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.

https://www.inkluzivniskola.cz/content/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/content/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/zaciname-ucit-cestinu-pro-nactilete-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/specificke-poruchy-uceni-cestina-jako-druhy-cizi-jazyk


Materiály pro výuku

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy

https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy


Nečtenáři a začínající čtenáři (6-7 let)







Mladší školní věk (8-12 let)







Starší školní věk (13 let a starší)



https://ujop.cuni.cz/metodicka-podpora



Nečtenáři (6-7 let)

děti ještě zpravidla nezvládají disciplínu ve 
třídě

jsou otevřené pohádkám, písničkám, 
říkankám, mají obrovskou fantazii  

pracují individuálně, práce ve skupinách či 
dvojicích není vhodná  

rádi vybarvují, vystřihují, skládají  

jakmile je činnost přestane bavit, reagují 
negativně  

pozornost udrží jen krátce  

učí se rychle a zpravidla nemají problém s 
intonací  

učí se opakováním

slovní zásoba (3-4 slova/den)

Věk dětí a žáků hraje roli!

Mladší školní věk (8-12 let)

začínají pracovat systematičtěji

jsou otevřené všemu novému

ještě se spokojí s pohádkou, ale už je 

zajímá opravdový svět a svět jejich 

vlastních hrdinů  pracují už ve 

skupinách – i smíšených, 

většinou už mají za sebou nějakou 

školní docházku  

jsou disciplinovanější

slovní zásoba (6-10 slov/den) 

Starší školní věk (13 let a starší)

pracují samostatně a systematicky

často mění nálady i zájmy 

raději pracují s materiály pro dospělé  

zajímá je všechno neobvyklé  

udrží dlouhodoběji pozornost  

mají větší potíže s intonací

Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ 2014.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
Doleží, L. a kol.: Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol.: Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.

https://www.inkluzivniskola.cz/content/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/content/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/zaciname-ucit-cestinu-pro-nactilete-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/specificke-poruchy-uceni-cestina-jako-druhy-cizi-jazyk


Výuka češtiny v heterogenní skupině

• Princip jednotřídky

„Jeden z žáků částečně rozumí, zvládne čtení, ale neumí 
psát. Druhý nerozumí, nezvládne čtení ani psaní. Třetí čte i 
píše, ale nerozumí ničemu z toho, co přečetl nebo napsal. 
Čtvrtý poměrně rozumí, čtení ani psaní však nezvládne. Pátý 
částečně rozumí, čte i píše, ale nedokáže mluvit. Šestý 
rozumí, čte, ale nemluví a píše jen tiskacím. Úroveň vzdělání 
ze zemí původu je u dětí různá. K tomu jsou ve třídě 3 děti, 
které už mají školní věk, protože však nezvládnou jazyk, 
nemohou nastoupit do 1. ročníku. Navštěvují tedy třídu jako 
„přípravku“ celý školní rok a do první třídy nastoupí až v září 
příštího školního roku. Nemusí tudíž zvládnout čtení a psaní, 
primární je pro ně jazyková příprava.“

https://www.inkluzivniskola.cz/zkusenosti-s-vyukou-v-heterogenni-tride-pro-jazykovou-pripravu

https://www.inkluzivniskola.cz/zkusenosti-s-vyukou-v-heterogenni-tride-pro-jazykovou-pripravu


• Nejdříve se nadechnout a nezpanikařit 

• Rozdělit třídu na maximálně 3 skupiny ( ideální jsou 2 ), přibližné úrovně/podle věku

• Čím méně žák rozumí a čím méně je samostatný, tím blíže k učiteli by měl sedět 

• Žáci pracují (pokud možno) na stejném tématu, jejich úkoly jsou však různě náročné  

• Výuka musí být dobře naplánována, aby nevznikl chaos  

• Každý by si měl z hodiny něco odnést, cílem je naučit, nejen děti zabavit 

Jak si zorganizovat výuku



Učitel v heterogenní třídě

• znát sociální problematiku žáků (posttraumatické poruchy, setkávají se s jinou kulturou)

• být herec (často jsou ruce, nohy a mimika jediným komunikačním nástrojem, který má)

• být trpělivý, nepreferovat rychlost práce na úkor porozumění 

• dobře vybírat materiály, se kterými chce pracovat, používat texty, přiměřené 

nejen schopnostem, ale i věku žáků

• připravené pracovní listy nebo jiný materiál různých úrovní obtížnosti 

• mít „krizový plán“ - práci pro ty, kteří ukončí úkol dříve nebo pro případ, že něco 

„nevyjde“  vč. času na odpočinek po splnění úkolu

• stále přehled o tom, co kdo dělá a na jaké úrovni jednotliví žáci jsou  

• být laskavý, ale důsledný

• pochopit, že nespasí svět



Výuka v tematických celcích



KARTIČKY A OBRÁZKY

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Zuzana Janoušková



VÝUKOVÉ 

MATERIÁLY

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Zuzana JanouškováFoto: Petra Lacinová

Zdroj: CIC, o.p.s.



SLOVNÍČKY 

A 

TEMATICKÉ 

PLAKÁTKY

Zdroj: META, o.p.s.

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Petra Lacinová



MYŠLENKOVÉ MAPY, 
PLAKÁTY

Foto: Petra Lacinová



HRY A AKTIVITY
Foto: Petra LacinováFoto: Petra Lacinová

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Zuzana Janoušková

Foto: Zuzana Janoušková



Tipy na knihy







Inkluzivní škola – inspirace na 

práci s knihou

https://inkluzivniskola.cz/cjl/1-stupen

https://inkluzivniskola.cz/cjl-2-stupen-zs

https://inkluzivniskola.cz/cjl/1-stupen
https://inkluzivniskola.cz/cjl-2-stupen-zs

