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Jak pracovat se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
Zpracovalo Školní poradenské pracoviště ZŠ Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16   

Ing. Zdislava Höferová, Mgr. Lea Zelená a Mgr. K. Hrbáčková 

 

Žák s odlišným mateřským jazykem je v mnohem složitější 
situaci než žáci se specifickou poruchou učení, tj. musel 
změnit prostředí a navíc se musí vyrovnávat s jazykovou 
bariérou.  

Důležité je skloubit jazykové vzdělávání a obsah učiva 
jednotlivých předmětů. Především rozšiřování slovní 
zásoby, nácvik a používání komunikačních dovednost, 
porozumění a české gramatiky. 

S rodiči nastavíme intenzitu a způsob kontaktů mezi rodiči 
a školou. Komunikace (schůzky s rodiči, telefonní či 
emailová komunikace) probíhá dle dané potřeby dítěte.  

 

 

 

DOPORUČENÍ RODINĚ ŽÁKA S OMJ 

Absolvovat kurz Českého jazyka nejlépe před nástupem do české školy 
- vystavovat žáka,  co nejvíce českému prostředí - chodit mezi české kamarády; 

pouštět si české pohádky či filmy; číst si české knihy a poslouchat česká CD 

Zájem o dítě a spolupráce s pedagogy  

- spoluprací s pedagogy (třídním učitelem, učitelem na ČJ, s asistentem, školním 
poradenským pracovištěm ZŠ) – zpočátku alespoň 1x týdně, pravidelné 
konzultace, účast na třídních schůzkách 

Pokud jeden z rodičů je české národnosti – věnovat se dítěti a pomáhat mu 
s učením  

- tj. mluvit s ním českým jazykem, hrát si s ním (pexeso), číst knihy nahlas, 
rozšiřovat slovní zásobu, pomoc s procvičováním písma, učiva, gramatiky, s vysvětlováním a 
vypracováním úkolů a přípravou na výuku  

Zajištění doučování v odpoledních hodinách, o prázdninách (lze i bezplatně - škola, organizace zaměřující se 
na cizince) 

Spolupráce s organizacemi, které pracují s cizinci ( NIDV, Meta, CIC a další – odkazy viz níže) 

Návštěva Pedagogicko-psychologické poradny, kde poradí, jak s dítětem pracovat-třeba i učebnice, někdy 
možnost i rozložení učiva do dvou ročníků 
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VČELKA – softwarový program na ČJ – www.vcelka.cz 

 

 
 

 

 

ODKAZY: 

CIC – centrum pro integraci cizinců:  www.cicpraha.org 

INBÁZE: http://inbaze.cz/ 

INKLUZIVNÍ ŠKOLA: www.inkluzivniskola.cz 
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů-:https://www.meta-ops.cz/ 

MSMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu 

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/muj-prvni-pracovni-sesit-z-cj-pro-zaky-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/muj_prvni_pracovni_sesit.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/kikus
http://www.czechstepbystep.cz/clanky/k_vyuce_gramatiky.html
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicke-poznamky-k-vyuce-cestiny-pro-vietnamce
https://www.inkluzivniskola.cz/content/zaci-s-omj-v-ceskych-skolach
http://www.vcelka.cz/
http://www.cicpraha.org/
http://inbaze.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.meta-ops.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu

