Vzdělávání a podpora dětí a žáků s OMJ – klíčová opatření
Na všech úrovních systému dochází ke koordinaci výuky ČDJ a další podpory a k mezioborové spolupráci.
Na všech úrovních (škola–ORP–kraj–MŠMT) se sbírají a vyhodnocují data o počtech dětí a žáků s potřebou podpory v jazyce a jejich školní úspěšnosti (včetně JPZ a MZ).

DÍTĚ/ŽÁK

UČITEL

Pro pedagogy v praxi je
dosažitelné kvalitní vzdělávání
pro práci s jazykově a kulturně
heterogenní třídou v rámci DVPP.

VZDĚLÁVÁNÍ
A METODICKÁ
PODPORA
PEDAGOGŮ

VŠ nabízejí specializační
programy na výuku ČDJ.

ŠKOLA

Pedagogové, včetně vedení škol,
mají dostupné kvalitní
regionální poradenství
a metodickou podporu
(poradenství k obsahu, metodám
a hodnocení výuky, k výuce ČDJ,
ale i organizaci a ﬁnancování
podpory).

PODPORA PRO
KOMUNIKACI
S RODIČI

Pro komunikaci s rodiči dětí jsou
regionálně dosažitelní komunitní
tlumočníci, sociální pracovníci,
interkulturní pracovníci.

Komunikace s rodiči probíhá podle
sdíleného standardu.

FINANCE

Metodická podpora je
dosažitelná v regionu, dochází
k síťování klíčových aktérů,
zajištění vzdělávání pedagogů
v rámci kraje.

Financování metodické podpory
a DVPP, včetně jmenovaných škol.

Metodickou podporu poskytují
také krajem jmenované školy se
zkušenými pedagogy v oblasti
výuky ČDJ, organizace
začleňování i úpravy obsahu.

Financování odměňování
aktivních a kvalitních učitelů.

Koordinace inkluze žáků s OMJ
na každé škole
(alokované ﬁnancování, snížení
přímé práce v úvazku).

Sociální pedagog a/nebo
koordinátor inkluze na škole,
sdílení pedagogů mezi školami
s malým počtem žáků s OMJ.

Podpora informovanosti rodičů
dětí s OMJ, tlumočení a výuka
mateřských jazyků je dosažitelná
všem (=koordinováno).

Dosažitelní tlumočníci (NPI ČR, NNO)
v regionu.

Škola může zdarma využívat
služeb komunitních tlumočníků,
sociálních pracovníků,
interkulturních pracovníků.
Služby jsou regionálně dostupné
a ﬂexibilní.

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

Vytvoření metodických materiálů
a podkladů pro vzdělávání dětí a žáků
s OMJ v běžné výuce i při výuce ČDJ,
včetně úpravy RVP.

Finanční podpora aktivních
a kvalitních učitelů.

Klima podporující inkluzi.
Dovednosti pro práci s jazykově
a kulturně heterogenní třídou
jsou součástí pregraduálního
vzdělávání všech pedagogů.

ORGANIZÁTOR

Sociální pracovníci v rámci ORP
pracují i s rodinami dětí a žáků
s OMJ, školy jsou zasíťované
i s NNO.

Implementace jazykové diagnostiky
a kurikula ČDJ jako nástroje změny –
školy a pedagogové mají metodickou
podporu a vzdělávání.

Vytvoření sítě podpory na regionální
úrovni (prostřednictvím NPI ČR
a regionálních i celostátních NNO).
Vytvoření podmínek (ﬁnanční,
organizační) pro zajištění podpůrné sítě
a metodickou podporu pedagogů
a DVPP.

Minimální standard pro komunikaci
se zákonnými zástupci a jejich
informovanost
(např. metodický pokyn).
Financování podpory komunikace
a spolupráce s rodiči (tlumočení,
sociální práce, interkulturní
pracovníci) je na základě
meziresortní spolupráce.

V regionu se síťují klíčoví aktéři a je
zajištěna mezioborová spolupráce.

PODMÍNKY

Spolupráce s dalšími resorty na zajištění
informovanosti rodičů, tlumočnických
služeb, sociálních služeb pro rodiny.

