Základkou to nekončí – pokračujme na střední!
V Praze dne 11. 5. 2021
META, o.p.s. pořádá ve středu 19. 5. 2021 panelovou diskuzi „Základkou to nekončí – pokračujme
na střední!“. Diskuze bude probíhat od 14:00 do 17:00 online na platformě ZOOM. Na online
setkání chceme inspirovat odbornou veřejnost k tomu, aby se zamyslela nad důležitostí podpory
žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách. Zároveň budou předložena odborná
data z praxe k aktuální situaci v této oblasti. Bude také vytvořen prostor pro otázky z pléna i
pracovní diskuzní skupiny.
Ústředním tématem panelové diskuze je situace a podpora žáků s OMJ při přechodu na střední školu
a jejich následném studiu. Školní neúspěšností, tedy špatným prospěchem, opakováním ročníku či
dokonce předčasným opuštěním vzdělávacího systému jsou totiž žáci z jazykově odlišného prostředí
ohroženi násobně více než jejich čeští spolužáci. Statistiky například dokládají, že v řádném termínu
ukončí SŠ v průměru pouze 4 z 10 žáků cizinců, zatímco čeští žáci jsou úspěšní v 7 z 10 případů.
„Jak náročné je dostat se na střední školu, když vaším mateřským jazykem není čeština? A kolik
mladých lidí s odlišným mateřským jazykem na SŠ studuje, kolik jich ze vzdělávání vypadne, nebo kolik
se jich na SŠ vůbec nedostane? Jak vypadá jazyková i další podpora na středních školách, pokud váš
(akademický) jazyk stále není dokonalý? Jak se k tomu staví učitelé, odborníci, ministerstvo nebo
samotní žáci s odlišným mateřským jazykem?“ To jsou otázky, kterými se budeme společně zabývat.
Podrobný program panelové diskuze je k dispozici na tomto odkazu. Diskuze je určena především
pedagogickým pracovníkům, zástupcům vedení škol, zástupcům státní a veřejné správy, organizacím
pracujícím s dětmi a žáky s OMJ a dalším zájemcům odborné veřejnosti. Registrace probíhá na tomto
odkazu. Po registraci obdržíte do e-mailu odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte na vysílání na
ZOOMu.
Panelová diskuze probíhá v rámci projektu "Don´t Give Up", který je financován dánskou nadací The
Velux Foundations.

Kontaktní osoba: Anastasia Avdějeva, e-mail: avdejeva@meta-ops.cz, tel.: 775 418 258

O METĚ:
META je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke
vzdělávání. Nabízí jim především poradenství a kurzy češtiny. Pedagogům a školám poskytuje
metodickou podporu, poradenství a vzdělávání v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným
mateřským jazykem. Více na www.meta-ops.cz.

