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Identifikace projektu

• Název projektu:  
Začleňování a podpora žáků s OMJ

• Registrační číslo projektu:
 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001707

• Příjemce podpory – dotace:  
Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, 
Ortenovo náměstí 34



Cíle projektu
• Cílem projektu je seznámení s řešením jiného vzdělávacího systému při 

práci s dětmi s OMJ, inspirace ve vzdělávacích aktivitách, navázání 

dlouhodobé spolupráce.

Cíle stáže
• Seznámení s řešením jiného vzdělávacího systému při práci s dětmi s OMJ

• Inspirace ve vzdělávacích aktivitách

• Navázání spolupráce



Průběh stáže
• Odjezd v úterý 16. 6. 2021 autem do Vídně
• Odlet z Vídně do Faro v podvečerních hodinách
• Ubytování v hotelu Stay Hotel Faro Centro
• Stáž probíhala ve dvou základních školách. V jedné polosoukromé přímo ve Faro 

a ve druhé soukromé v nedalekém městečku Olhao od 16. 6. do 19. 6. 2021, první 
den jsme ve školách strávili 6 hodin, následující dva dny 7 hodin a poslední den 4 
hodiny.

• Ve chvílích mimo stanovený program jsme měli možnost poznat historické centrum 
městečka Faro a jeho blízké okolí.

• Odlet v sobotu 20. 6. v podvečerních hodinách z Faro do Vídně
• Příjezd autem do Prahy v brzkých ranních hodinách





• systematická a efektivní spolupráce třídní učitelky a asistenta pedagoga


• rozdělení dětí dle jejich úrovně v daném jazyce


• velké množství podpůrných pomůcek pro děti s OMJ


• okamžitá zpětná vazba pro děti s OMJ


• využití specializovaných pedagogů již od předškolního věku


• důraz na samostudium a samostatné vyhledávání informací


• rozdělení denního plánu do větších časových úseků a propojení s volnočasovými 
aktivitami


• větší důraz na sebehodnocení a hodnocení od spolužáků


• individuálnější přístup k dětem s OMJ


• stmelování kolektivu bez rozdílu věku, národnosti a pohlaví


• propojování předmětů do projektových dnů a plnění stanovených cílů


• určení maximálního počtu žáků s OMJ v každé třídě

Rozdíly mezi portugalským a českým vzděláváním



Jardim-Escola Joao de Deus Faro
Nezisková soukromá instituce 
Poskytuje vzdělání založené na principech respektu k integrálnímu rozvoji jednotlivce, který podporuje jeho 
dovednosti, zvyšuje jeho individuální vlastnosti a zlepšuje všechny aspekty jeho intelektuálního, kulturního, 
občanského, fyzického a morálního potenciálu.

Kolik dětí s OMJ se na škole vyskytuje? 
Na této škole se nachází 7 tříd pro děti od 3 do 10 let. V každé třídě je k třídnímu učiteli asistent 
pedagoga, který má na starosti průměrně 3 děti s OMJ. 

Co je na škole zajímavého? 
Škola se vyznačuje velkým společným prostorem, do kterého se sbíhají třídy všech ročníků včetně 
dětí s OMJ a tím se přirozeně začleňují do kolektivu. 
Třídní učitel je stabilně u jednoho ročníku, takže dítě s OMJ se učí daný jazyk od různých pedagogů. 
Dbá se zde na týmovou spolupráci a tím se dítě s OMJ bez problému začlení do kolektivu. Důraz se 
klade i na zapojení žáků s OMJ ve volnočasových aktivitách.  

Čím nás inspirovala? 
 
Byla zde vidět vzájemná spolupráce mezi kolegy při práci s dětmi s OMJ. 
Každá třída disponuje malou místností, ve které jsou uloženy pomůcky k prohloubení jazykových dovedností.





Colégio Bernardette Romeira, Olhao
Mezinárodní soukromé výukové zařízení  
Její filosofií je zlepšovat výuku a učení v inkluzivní a rozmanité komunitě studentů prostřednictvím náročných, 
vysoce kvalitních mezinárodních vzdělávacích programů, které sdílejí silnou a přesvědčivou vizi.

Kolik dětí s OMJ se na škole vyskytuje? 
Tato škola se dělí do tří cyklů s mateřskou školou. Děti s OMJ jsou zařazeni do běžné třídy, která 
může mít maximálně 25 žáků. Každé dítě s OMJ má svého patrona, který dohlíží na jeho 
integraci. Tito žáci jsou obvykle do 2 let schopni komunikovat v portugalském jazyce. 

Co je na škole zajímavého? 
Ve škole je velké množství dětí s OMJ, i proto si škola klade za cíl rozdělit vzdělávání na 
anglickou a portugalskou větev. 
Dbají zde na sebehodnocení žáků s OMJ, kteří jsou hodnoceni i od svých spolužáků. Tento 
způsob je motivuje a tím dosahují lepších výsledků.  
Školní budova obsahuje mnoho odborných učeben včetně knihovny, vybavené tituly v různých 
jazycích. Žáci s OMJ si tak efektivněji a samostatně vyhledávají potřebné informace. 

Čím nás inspirovala? 
 
Třídy byly vybaveny velkým množstvím podpůrných pomůcek pro děti s OMJ. 
Asistentka pedagoga úzce spolupracuje s třídním učitelem při projektových dnech. Pomáhá dětem s OMJ 
se začlenit do třídního kolektivu. 





Co bychom chtěli využít do své praxe?
• efektivnější spolupráci asistentky pedagoga a třídního učitele  

na projektech pro děti s OMJ 

• okamžitou zpětnou vazbu pro děti s OMJ, větší důraz  
na samohodnocení a hodnocení od spolužáků 

• stmelování kolektivu dětí s OMJ a dětí s mateřským  
českým jazykem 

• větší propojování předmětů s zážitkovými projekty  
a volnočasovými aktivitami 

• větší využití podpůrných předmětů pro děti s OMJ 

• individuální přístup k dětem s OMJ, důraz na jejich motivaci  
a plnění stanovených cílů



Zpráva z aktivity stáže pedagogických pracovníků

• Každá ze stážistek zpracovala zprávu z aktivity stáže, která se skládala z popisu 

konkrétních činností, průběhu a výstupů stáže

• Zpráva obsahovala základní charakteristiku, zkušenosti školy s inkluzívním 

vzděláváním a s prací s dětmi s OMJ a reflexi stáže.

• Všichni účastníci splnili svůj plán a poznatky chtějí využívat ve své práci. 

• Stáž byla zhodnocena jako vysoce přínosnou pro pedagogy i pro školu.



Příklady z hodnocení přínosu pro školu: 

• Získání zkušeností a informací o práci se žáky s OMJ v hostitelské škole.

• Získání a předávání potřebných kompetencí pro práci se žáky s OMJ.

• Možnosti a nápady materiálního vybavení pro práci s žáky OMJ v naší škole.

• Získání zkušeností, jak úspěšně začlenit žáky s OMJ do běžné třídy na naší 

škole.

• Práce s kolektivem žáků ve třídy při integraci dětí s OMJ.



Děkujeme za pozornost


