
UŽITEČNÉ ODKAZY:  
 Časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu Kamarádi (www.zaedno.org/home-

kamaradi) 
 K navazování na odborné pojmosloví v mateřském jazyce mohou posloužit překladové slovníčky 

(https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky) 
 http://www.multilingual-families.eu/repository/for-parents 
 https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost 
 Cummins, J.: Vzdělávání vícejazyčných žáků. In: Existuje-li to, je to možné: inspirace pro 

vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. META slaví 15, s. 183–190. Praha 2021. 
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5.2 
 

PODPORA VÍCEJAZYČNOSTI 
 

    
  Vedle osvojení češtiny jako druhého jazyka a kontaktu s česky mluvícími vrstevníky je pro děti, které 

se učí česky, velice důležitá i gramotnost v mateřském jazyce. Pro celkový vývoj dítěte je znalost 
prvního jazyka velmi důležitá. Dítě se pak mnohem lépe učí nové poznatky, pokud si je může spojovat 
s vědomostmi a znalostmi osvojenými v mateřštině. 
 

 
 
Vícejazyční žáci používají své jazyky k různým účelům a v komunikaci s různými lidmi (mateřský v 
rodině, druhý v širší společnosti, ve škole atd.), tím je také ovlivněna slovní zásoba, úroveň ovládání i 
jazyková preference. Znalost mateřského jazyka je pro tyto děti nejen prospěšná, ale většinou také 
nutná k tomu, aby komunikovaly se členy své rodiny. Bez znalosti mateřského jazyka sice obstojí ve 
škole, ale mohou mít vážné problémy v komunikaci s rodiči, což může způsobit potíže s výchovou a 
chováním. Důležitá je tedy spolupráce školy s rodiči – jednak aby našli cestu, jak dítě co nejlépe 
naučit česky, ale také jak zachovat a dále rozvíjet dovednosti v prvním jazyce dítěte. 
 

 
 
Je důležité, aby pro děti existovaly vhodné podmínky pro používání jazyka rodiny i v mateřských 
školkách a ve školách. Pro používání jazyka je velkým přínosem, pokud si děti uvědomí jeho hodnotu i 
mimo rodinné prostředí. Posiluje to jazykové povědomí všech zainteresovaných osob, jazykovou 
různorodost a neformální možnosti využití všech jazyků. Promluvte si s pracovníky vzdělávacích 
institucí, které vaše děti navštěvují, a informujte se na způsoby jejich přístupu k mnohojazyčnosti. Váš 
názor na něj si pracovníci jistě rádi vyslechnou, stejně jako informace o vaší kultuře a tradicích. 
 
Ve škole mají větší šanci naučit se vyučovací jazyk a celkově uspět ty děti, jejichž rodinní příslušníci s 
nimi mohli trávit čas, vyprávěli jim příběhy nebo s nimi hovořili způsobem, který rozvíjel slovní zásobu 
v jejich mateřském jazyce. Znalosti a schopnosti dětí jsou přenositelné z mateřského jazyka 
naučeného doma do jazyka používaného ve škole.  

 

DOPORUČUJEME:  
 Nesnažte se děti od mateřského jazyka odstřihnout – hrozí jim ztráta identity. Nabízejte dětem 

dostatek příležitostí k rozšíření využití mateřského jazyka (dětský kolektiv s mateřským 
jazykem, návštěvy země původu atd.). 

 Výchova dětí v jazyce vaší rodiny je velmi důležitá, protože jen tak s nimi můžete komunikovat 
v jazyce, ve kterém se cítíte sebejistě. 

 Učitelé by neměli rodičům radit, aby doma mluvili se svými dětmi pouze česky, protože děti by 
se mohly naučit od rodičů, kteří dostatečně neznají češtinu, chybné obraty, výslovnost apod. 
Zároveň by přišly o možnost rozvíjet se ve svém rodném jazyce. 

 Zaveďte si domácí jazyková pravidla, která vám budou vyhovovat.  
 Rozvíjejte mateřský jazyk, a to nejen mluvený, ale i čtený/psaný. 

 

VÍCEJAZYČNOST:  
 Předchází sociálnímu vyloučení dětí, jejichž mateřský jazyk se liší od jazyka většinové 

společnosti. 
 Umožňuje dětem lépe zakořenit v novém prostředí. 
 Posiluje identitu dítěte a jeho sebevědomí. 
 Rozvíjí jazykové schopnost a myšlení napříč jazyky. 
 Umožňuje uchování kulturního dědictví (m. j. tradice, pohádky, sounáležitost s komunitou…). 

VČ 

Aktualizováno 1. 12. 2022 
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MŠ 

http://www.meta-ops.cz/
http://www.zaedno.org/home-kamaradi
http://www.zaedno.org/home-kamaradi
https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost
mailto:poradenstvi@meta-ops.cz


USEFUL L INKS:  
 The magazine for multilingual children and multicultural education “Kamarádi” 

(www.zaedno.org/home-kamaradi) 
 Translation dictionaries can be used to follow professional terminology in the first language 

(https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky) 
 http://www.multilingual-families.eu/repository/for-parents 
 https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost 
 Cummins, J .: Education of Multilingual Pupils. If it exists, it is possible: inspiration for educating 

children with a different mother language. META celebrates its 15th anniversary, pp. 183–190. 
Prague 2021. 
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5.2 
 

SUPPORT FOR MULTILINGUALISM 
 

    
  In addition to learning Czech as a second language and contact with Czech-speaking peers, literacy in 

one’s first language is also very important for children learning Czech. Knowledge of their first 
language is crucial for the child’s overall development. The child can acquire new knowledge much 
better if they are able to combine it with the knowledge and skills acquired in their first language. 
 

 
 
Multilingual pupils use their languages for different purposes and in communication with different 
people (the first language in the family at home, the second in the wider society, at school, etc.), 
which also affects their vocabulary, level of proficiency and language preferences. Knowledge of the 
first language is not only beneficial to these children, but is usually also necessary for them to 
communicate with their family members. Without knowledge of their first language, they will 
manage at school, but they may have serious problems communicating with their parents of family 
members, leading to problems with upbringing and behaviour. It is therefore crucial for the school to 
cooperate with parents – both to find the best way to teach the Czech, but also to maintain and 
further develop the child’s first language skills. 
 

 
 
It is important to have suitable conditions for children to use their family language in kindergartens 
and schools. It is very beneficial for language learning if the children come to realise its value outside 
of the family environment. This enhances the language awareness of all stakeholders, the linguistic 
diversity and informal use of all languages. Talk to the staff of the educational institutions your 
children attend and find out how they approach multilingualism. The staff will certainly be happy to 
hear your opinion on the matter, as well as information about your culture and traditions. 
At school, those children whose family members have been able to spend time with them, tell them 
stories or talk to them in a way that has developed the vocabulary in their first language have a much 
better chance of learning the language of instruction and succeeding overall. Children’s knowledge 
and skills are transferable from the first language taught at home to the language used at school. 
 

 

  

WE RECOMMEND:  
 Do not try to cut children away from their first language – they risk losing their identity. Offer 

children plenty of opportunities to expand their use of their first language (a first-language 
children’s group, visits to the country of origin, etc.). 

 Raising children in your family’s language is very important because this can be the only way 
you communicate with them in a language in which you feel confident. 

 Teachers should not advise parents to speak only Czech with their children at home, as 
children could learn bad habits from parents without sufficient knowledge of Czech: incorrect 
phrases, pronunciation, etc. At the same time, this loses them the opportunity to develop in 
their native language. 

 Establish home language rules that suit you. 
 Develop first language skills, not only spoken, but also reading and writing. 

MULTIL INGUALISM:  
 Prevents the social exclusion of children whose first language differs from that of the majority  

of society. 
 Allows children to take root better in a new environment. 
 Strengthens the child's identity and self-confidence. 
 Develops language skills and cross-language thinking. 
 Enables the preservation of cultural heritage (e.g. traditions, fairy tales, feelings of community 

belonging…). 
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http://www.zaedno.org/home-kamaradi
https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
http://www.multilingual-families.eu/repository/for-parents
https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost
mailto:poradenstvi@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/

