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1. POZNÁVÁME ŽÁKY S OMJ aneb 
KDO JSOU A CO POTŘEBUJÍ PRO ÚSPĚŠNÉ STUDIUM

Aruna nastoupila na střední odborné učiliště s velice nízkou znalostí jazyka poté, co se při-
stěhovala za rodiči z Mongolska v 15 letech. Do té doby žila v Mongolsku s babičkou. Ačkoliv
o prázdninách před nástupem do školy absolvovala začátečnický kurz v jazykové škole, umí
jen pár základních slov a frází. Když se jí někdo na něco zeptá, jen se usmívá, případně kývá
hlavou.

Zato Hana s dorozuměním nemá problémy, se spolužáky si rozumí, je oblíbená a vyhlášená op-
timistka. Hana se narodila v České republice rodičům pocházejícím z Vietnamu. Od té doby
Hana žĳe a vzdělává se v ČR. Celá rodina doma mluví vietnamsky, Haně je ale bližší čeština.
I když se domluví dobře, stále jí dělá problém skloňování, ale i spisovná čeština, slohy nebo od-
borné pojmy. Na maturitní obor se nedostala kvůli horší češtině, vzali ji ale na učiliště, kde zí-
skala výuční list. Během toho docházela na různá doučování z češtiny. Později se dostala na
nástavbu, a nakonec zvládla i maturitní zkoušku (ČJL na druhý pokus).

Martin nastoupil na střední školu poté, co se s rodiči vrátil z Německa, kde žili posledních
šest let. Martin má dvojí občanství, otec je Němec, matka Češka. S komunikací problém nemá,
protože doma vždycky mluvil s mámou česky. Dvě třetiny svého vzdělávání ale strávil v zahra-
niční škole, takže mu chybí znalost odborného českého jazyka (v ČJL i v jiných předmětech),
problémy mu také dělá napsat souvislý text se správnou stavbou vět. Když se na hodinách od-
volává na svou migrační zkušenost a neznalost některých slov, učitelé ho neberou vážně, je to
přeci rodilý Čech, určitě se jen vymlouvá…

Žáci s cizí státní příslušností, cizinci, s migrační zkušeností, z odlišného kulturního pro-
středí, s nedostatečnou znalostí či úplnou neznalostí jazyka, žáci s odlišným mateřským
jazykem. Pravděpodobně jste se již setkali s některým z těchto pojmů i s nějakým žákem,
který by se do některé z těchto kategorií či do více z nich hodil. Záměrem kapitoly je při-
blížit situaci těchto žáků a vymezit ji terminologicky. Ani jeden z těchto záměrů není jed-
noduchý, protože vždy určitým způsobem abstrahujeme, kategorizujeme, a tím konkrétní
děti či mladé dospělé připravujeme o šíři a mnohovrstevnatost jejich příběhů, životních
situací. A to neděláme rádi.

Žádné dítě ani žádného žáka necharakterizuje pouze jedna kategorie – v našem případě
cizojazyčný původ či odlišná země původu. Žáci mají různé talenty, zkušenosti, dovednosti,
vědomosti, zájmy a sny, ale i strasti, bolesti, stesky, obavy, nálady i slabé stránky a nedo-
statky. To stejné můžeme pochopitelně říci o komkoliv z nás. Jelikož je tato publikace o žá-
cích s odlišným mateřským jazykem (OMJ), budeme na žáky pohlížet zejména z této
perspektivy – tedy jak odlišný mateřský jazyk, cizojazyčné domácí prostředí, migrační zku-




