
UŽITEČNÉ ODKAZY:  
 Seznam interkulturních pracovníků v Praze: https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-

interkulturnich-pracovniku/ 
 Překlady a tlumočení NPI pro ZŠ: 
 https://cizinci.npi.cz/kontakty/  
 https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-zs/  
 Seznam infolinek pro cizince: https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-

cizincu/infolinky-pro-cizince/  
 Informace pro učitele, jak komunikovat s rodiči: https://www.inkluzivniskola.cz/jak-komunikovat-

s-rodici 
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2.8 
 

KOMUNIKACE SE ŠKOLOU  
 

    
  Dobrá oboustranná komunikace mezi rodiči a školou je zásadní pro vzdělávání žáků. Rodiče žáků s 

odlišným mateřským jazykem mohou mít potíže v komunikaci s učiteli a vedením školy z důvodu 
nedostatečné znalosti českého jazyka. Nicméně existují možnosti a služby, díky nimž mohou rodiče ve 
spolupráci se školou tyto překážky překonat. 
 
OSOBNÍ KOMUNIKACE  
Pro osobní komunikaci s třídním učitelem jsou vyhrazené třídní schůzky a konzultační hodiny. Z 
bezpečnostních důvodů rodiče většinou nemají přístup do prostor školy. I proto je třeba sjednat si 
osobní schůzku mimo tyto příležitosti předem telefonicky nebo emailem. 
Kromě rozhovoru s učiteli a vedením školy můžete získávat informace na nástěnce školy a v písemné 
podobě (např. informační letáky, školní noviny). 
 

 
 
TELEFONICKÁ KOMUNIKA CE 
Telefonické tlumočení je možné například bezplatně přes charitní tlumočnickou linku. Infolinky jsou 
dostupné v ukrajinštině, vietnamštině a mongolštině každé pondělí a středu. Do školy není vhodné 
volat v době výuky. Je vhodné škole předat kontakt na spolehlivou osobu, která rodiči přetlumočí 
informace v neodkladných situacích. 
 
ONLINE 
Základní informace o škole a kontakty na pracovníky školy najdete online na stránkách školy. Je zásadní 
založit si e-mail, který budete používat pro komunikaci se školou a přístup do online systému školy 
(Bakaláři, Škola online, EduKit apod.). Pro vstup do portálu je také nutné zadat uživatelské jméno a 
heslo, které získáte od třídního učitele. Na tomto portálu najdete elektronickou žákovskou knížku se 
známkami, rozvrh hodin, plán akcí školy a zprávy. Portál obvykle slouží i pro omlouvání nepřítomnosti. 
Je vhodné se domluvit na využívání automatického překladu, což je v případě neznalosti jazyka pro obě 
strany praktičtější než mluvená komunikace.  
 
Důležité je aktivně se zajímat o vzdělávání dítěte. I když v komunikaci se školou pomáhá další osoba 
(sourozenec, tlumočník, chůva atd.) zodpovědnost leží vždy na rodičích. 
 

 

Na osobní schůzku je možné zajistit tlumočení interkulturních pracovníků nebo doprovod 
sociálních pracovníků neziskových organizací v případě, že dítě nebo rodič zatím nerozumí 
dostatečně česky. Tyto služby jsou zdarma. Školy mohou využívat také bezplatné tlumočení a 
překlady (zajištěné NPI).  

 Není vhodné používat dítě jako tlumočníka. Na děti to klade nepřiměřené nároky, zatěžuje je 
stresem a nutí je přebírat odpovědnost dospělých. Mimo to je tlumočení dětmi značně 
nespolehlivé. 

ZŠ 
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USEFUL L INKS:  
 The list of intercultural workers in Prague: https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-

interkulturnich-pracovniku/ 
 The translation and interpretation by NPI for elementary school: 
 https://cizinci.npi.cz/kontakty/  
 https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-zs/  
 The list of info lines for foreigners: https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-

cizincu/infolinky-pro-cizince/  
 Information for teachers on how to communicate with parents: 

https://www.inkluzivniskola.cz/jak-komunikovat-s-rodici 
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2.8 
 

COMMUNICATION WITH THE SCHOOL 
 

    
  Good two-way communication between parents and the school is essential for childhood education. 

Parents of pupils with a different first language may have difficulty communicating with teachers and 
school management due to insufficient knowledge of the Czech language. However, there are some 
options and services that allow parents to work with the school to overcome these obstacles. 
 
PERSONAL COMMUNICATION  
Class meetings and consultation hours are reserved for personal communication with the class teacher. 
For security reasons, parents usually do not have access to the school premises. For this reason, it is 
necessary to arrange personal meetings outside of these situations in advance by phone or email. 
In addition to talking to teachers and school management, you can find information on the school's 
notice board and in writing (e.g. information leaflets, school newspapers). 
 

 
 
PHONE COMMUNICATION  
Telephone interpreting is possible, for example, free of charge via a charity interpreter line. Hotlines 
are available in Ukrainian, Vietnamese and Mongolian every Monday and Wednesday. It is 
inappropriate to call the school during class time. In urgent situations, it is recommended to provide 
the school with contact information to a reliable person who will translate the information to the 
parents. 
 
ONLINE 
Basic information about the school and contacts for school staff can be found online on the school 
website. It is essential to set up an email address that you will use to communicate with the school and 
access the school’s online system (“Bakaláři”, “Škola online”, “EduKit”, etc.). To sign into the web app, 
it is also necessary to enter the username and password that you will receive from the class teacher. 
On this website, you will find an electronic student’s book with grades, a timetable, a schedule of 
school events and news. The portal is also usually used to excuse absences. It is advisable to agree to 
make use of automatic translation, which is more practical for both parties than spoken 
communication in cases of insufficient knowledge of the language. 
 
It is also important to be actively interested in the child’s education. Even if another person (sibling, 
interpreter, nanny, etc.) is helping out with communication with the school, ultimately, responsibility 
always lies with the parents. 
 
 

 

 

 For a personal meeting, it is possible to arrange for intercultural workers to function as 
interpreters or accompaniment by social workers of non-profit organizations if the child or 
parent do not yet understand Czech well enough. These services are free. Schools can also make 
use of free interpretation and translation services (provided by National Pedagogical Institute). 

 It is inadvisable to use the child as an interpreter. This places disproportionate demands on the 
child, burdens them with stress and forces them to take on the responsibilities of adults. In 
addition, interpreting by children is highly unreliable. 

ZŠ 
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