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Tabulka by měla obsahovat široký soubor odkazů, které jsou, zaměřené na společné vzdělávání, řeší
podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odlišným mateřským jazykem, podporu
asistentů pedagoga, školních asistentů, na práci chůvy v MŠ atd. V posledním sloupci je uvedeno datum,
kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy z této oblasti.

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTR
OLY

V LAVICI.CZ vzdělávací portál a poradenství

18.3.20

pro pedagogy, žáky i jejich rodiče, nabízí multimediální vzdělávací

21

prostředí, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a
výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogickologopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Integrační centrum Praha

18.3.20
21

přehled pro rodiče a pedagogy ONLINE TIPY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ – CIZINCŮ.
Přeložené informace pro rodiče o situaci, potřebě zůstat v kontaktu se školou i
o přijímacích a maturitních zkouškách a zápisech:
https://icpraha.com/materske-a-zakladni-skoly/
ZAPOJME VŠECHNY.CZ připravilo portál zaměřený pro pedagogy a rodiče,

18.3.20

podporující společné vzdělávání (INKLUZI) a interaktivní aplikace

21

Podcasty
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zZTRlN
WNmOC9wb2RjYXN0L3Jzcw

CIZINCI

NPI

ČR

https://cizinci.npi.cz/soubor-doporuceni-pro-rodic-zaku-cizincu-jak-

muzete-pomoci-svemu-diteti-pri-vzdelavani-na-dalku/

18.3.20
21

Všechny jazykové mutace jsou k dispozici v sekci překlady.
Přehled nabízených kurzů ČJ pro děti a žáky s OMJ v jednotlivých krajích v době
hlavních prázdnin.
ČJ PRO ŽÁKY

RAABE http://www.raabe.cz

18.3.20

S SVP

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP.

21

Nakladatelství v publikační činnosti zaměřené na učebnice pro základní školy.
Jako jedno z mála v České republice se soustavně zabývá publikacemi pro děti
se specifickými poruchami učení (SPU). Nakladatelství nabízí učebnice
usnadňující realizaci didaktických požadavků na vnitřní diferenciaci a

18.3.20
21
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ZŠ zejména pro
žáky s SPU

individualizaci vyučování, učebnice respektující rozdíly v nadání a učebních
předpokladech žáků.
Zatracená čeština Zatracená čeština pro školy – aplikace
https://www.tobias-ucebnice.cz/zatracena-cestina-pro-skoly
Obtížné pravopisné jevy jsou rozkročovány, tak aby i žáci se speciálně
vzdělávacími potřebami jako např. dysortografii, děti s oslabeným jazykovým
citem dokázali učivo pochopit, osvojit si ho a aplikovat. Pro rodiče spec. pedagog
J. Budíková z PPP P11 a 12 doporučuje: Při práci s doplňovacími cvičeními je
vhodné pořídit si sešit na práci s chybou.

Tipy na výuku na dálku u dětí s OMJ na
https://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku

META

18.3.20
21
18.3.20
21

https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/doucovani/
Otevřené distatnční konzultace/ doučování k zadaným úkolům:
https://meta-ops.eu/novinky/online-doucovani-s-moznostiindividualnich-dotazu/
Volnočasové aktivity „V naší čtvrti“:
https://www.facebook.com/groups/vanasictvrti

MOST PRO

18.3.20
21

Distanční doučování pro děti s OMJ http://www.mostlp.eu Jsme
mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany, a pomáháme jim
vyznat se v českém prostředí a společnosti.

Migrace / Sdružení pro integraci a migraci

18.3.20
21

Po dobu karantény a omezení pohybu osob online psychosociální
konzultace.
https://www.migrace.com/
Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České
republice
Sdružení pro integraci a migraci
Distanční doučování pro děti s OMJ, kontakt: konradova@migrace.com
https://www.migrace.com/docs/180807_metodika-multikulturnivychovy.pdf
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Organizace pro pomoc uprchlíkům

18.3.20
21

https://www.opu.cz/cs/
Doučování dětí s OMJ, kontakt: alena.makovcova@opu.cz

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

18.3.20
21

„Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany."
Skupinové aktivity online formou (kurzy, kluby, jobkluby apod) –
http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html

Charita Česká republika

18.3.20
21

Krizové linky a duchovní podpora: https://www.charita.cz/aktuality/zdomova/charita-nabizi-lidem-take-pomoc-pro-dusi
Podpora rodičů dětí s OMJ, pomoc se zápisy do mateřských a
základních škol v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích,
Hradci Králové a Brně: https://www.charita.cz/jakpomahame/doma/integrace-cizincu/
Infolinka ve vietnamštině, ukrajinštině a mongolštině (dostupná pouze
v určitých dnech a časech): https://www.charita.cz/infolinka

InBáze

18.3.20
21

Část aktivit komunitního centra a aktivity pro děti a mládež probíhají
online, více v událostech na Facebooku:
https://www.facebook.com/InBaze/

Diakonie

18.3.20
21

https://www.diakonie.cz/
Bezplatná krizová linka 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy
nechtějí být sami.
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