ÚSPĚCH PRO VŠECHNY – I PRO ŽÁKY CIZINCE
V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE J. BROSKVY
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace je jedinou základní školou v Brně, která získala status přidružené školy
UNESCO. Dlouhodobě dobrých výsledků škola dosahuje ve vzdělávání žáků
cizinců realizací projektů MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců ze třetích zemí“, „Podpora vzdělávání cizinců ve
školách“, dále projektu MAP „Prevence školní neúspěšnosti na základních
školách ve městě Brně“ a zejména NIDV „Adaptační koordinátor“.
Naše škola realizuje vzdělávání podle ŠVP
„Úspěch pro všechny“. Jde o školní vzdělávací program, který respektuje žáky jako
osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V tomto programu jde především
o rozvoj jejich osobnosti, která svými úspěchy, ale často i neúspěchy ujasňuje, jak si
se sebou a svým životem co nejlépe poradit,
jakým směrem se v životě dát, jak se uplatnit
na budoucím trhu práce.
Reagujeme na nové trendy ve vzdělávání
a na požadavky současné společnosti, nabízíme kvalitní vzdělávání s maximálním
rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných
a nadaných nebo žáků s OMJ (odlišným
mateřským jazykem). Velký důraz je kladen
na rozvoj komunikačních kompetencí, osobnostně sociální a multikulturní výchovu. Mezi
upřednostňované formy a metody práce patří
individuální přístup k žákům, diferencovaná
výuka, projekty, prvky e-learningu, skupinová
práce, integrovaná terénní výuka a bloková
výuka. Uvedené metody a formy práce jsou
uplatňovány v jednotlivých povinných předmětech vzdělávacích oblastí, v široké na-

bídce volitelných předmětů a v nepovinných
předmětech.
Školní poradenské pracoviště se mimo jiné
věnuje problematice podpory vzdělávání
a sociálního začleňování žáků z odlišného
kulturního prostředí a s odlišnými životními
podmínkami. Naše škola má nejlepší zkušenost se zařazením žáků s OMJ o ročník
níže, než byl ročník absolvovaný v zemi, odkud žák přišel. Mezi další kritéria zařazení do
třídy patří věk žáka cizince, jeho dosavadní
vzdělávání a znalosti českého jazyka.
Díky projektu „Podpora vzdělávání cizinců
ve školách“ nabízíme nepovinný předmět
Český jazyk pro cizince. Začátkem docházky žáci zvládají pouze jednoduchou formu
komunikace, pomocí obrázkových slovníků
si rozšiřují svoji slovní zásobu, snaží se opakovat česká slova, číst text a porozumět mu,
zvládají se zapojit pouze do jednodušších
jazykových her. Postupně se zaměřujeme na
osvojení si základů komunikace v ČJ, rozvoj slovní zásoby pomocí her, procvičujeme
učivo českého jazyka na pracovních listech,
v sešitech nebo pomocí interaktivní tabule
a výukových programů na PC. Využíváme
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nejrůznější vizuální pomůcky – přehledy učiva, obrazy vyjmenovaných slov, procvičovací
sešity, didaktické a vzdělávací hry a speciální
učebnice pro žáky s OMJ Domino a Čeština
expres. Žáci se snaží zlepšovat správnou výslovnost specifických českých hlásek pomocí
logopedických cvičení, naučit se lépe vnímat
a rozeznávat délku samohlásek. Ve výuce klademe důraz na správnou výslovnost
a intonaci, rozvoj slovní zásoby, čtenářské
gramotnosti, pochopení a zautomatizování
základních gramatických jevů.
Docházka žáků na nepovinný předmět je
téměř pravidelná. Při vzdělávání jsou žáci
aktivní, během roku se zlepšuje jejich práceschopnost i samostatná práce na zadávaných úkolech, žáci jsou vedeni k sebehodnocení svého vzdělávání.
Závěrem každého školního roku pořádáme
sportovní den „Pohár ředitelky školy“, kde
si jednotlivé třídy na setkání školního žákovského parlamentu vylosují jeden ze států
a ten v daný den reprezentují. Akce je velmi
oblíbená, žáci se věnují intenzivní přípravě
formou zjišťování informací o vybrané zemi,
tvorbou reprezentačních vlajek, dresů a nakonec i podáním těch nejlepších sportovních
výkonů v jednotlivých disciplínách. Krásných
sportovních výsledků v jednotlivých třídách
dosahují i žáci cizích zemí, zvláště pokud
prezentují svoji zemi původu.
Mgr. Kateřina Kratinová,
zástupkyně ředitelky školy,
koordinátorka vzdělávání žáků cizinců

