
 

I. 6 Informace pro zákonné zástupce  

(dostupné v osmnácti cizojazyčných verzích na https://cizinci.npi.cz) 
 
USNADNĚTE SVÝM DĚTEM INTEGRACI DO ŠKOLY 
 

1. Osobní informace 
Při úvodním rozhovoru prosím poskytněte škole co nejvíce informací o sobě a vašem dítěti. Informace slouží 
pouze pro potřeby školy a nebudou sdělovány dalším osobám. Pomohou učitelům navázat kontakt s vaším 
dítětem, lépe ho pochopit a pomoci mu ve vzdělávání. 
Poskytněte škole informace: 
Jak se jméno vašeho dítěte píše a vyslovuje, jak mu říkáte doma; 
Země původu; 
Druh probytu na území ČR; 
Důvod pobytu v ČR; 
Adresa a kontaktní údaje na osobu, která bude komunikovat se školou, a preferovaný způsob komunikace; 
Vaše zaměstnání v ČR; 
Dosavadní průběh vzdělávání vašeho dítěte; 
Okolnosti, které ovlivňují vzdělávání vašeho dítěte (nadání, omezení); 
Zdravotní stav; 
Stravovací návyky; 
Koníčky a zájmy. 
 

2. Prohlídka školy 
Mluvte se svým dítětem o nové škole. Zajímejte se o jeho pocity – strachy, obavy. 
Projděte se svým dítětem školu, projděte s ním všechny materiály, které jste od školy získali. 
 

3.  Podpora „průvodců“ 
V mnoha školách nově příchozím pomáhají takzvaní „průvodci“. Vašemu dítěti bude přidělen spolužák, který se 
o něj bude starat během výuky a o přestávkách. Zeptejte se svého dítěte, zda mu někdo pomáhá a jak se jmenuje. 
 

4.  Komunikace se školou 
Pokud si nejste jisti vaší češtinou, požádejte školu, zda vám může zprostředkovat tlumočníka, případně si na 
úvodní setkání přiveďte tlumočníka vlastního. 
Dohodněte se s učitelem na vzájemném způsobu komunikace a požádejte o kontakty na osoby, na které se 
můžete obracet v případě potřeby. Vždy, když se vyskytnou nejasnosti, neváhejte školu oslovit. Vaše účast na 
vzdělávání vašeho dítěte je velmi důležitá. 
 

5. Máte všechny informace? 
Víte, jakou spolupráci od vás škola vyžaduje? Znáte pravidla školy a třídy? Víte, jak, kdy a komu omlouvat dítě, 
když nemůže přijít do školy? Máte dostatek informací o tom, jak můžete vy sami pomoci dítěti ve vzdělávání? 
Chápete systém známkování? Máte seznam pomůcek, které vaše dítě potřebuje? Víte, jak funguje školní jídelna, 
družina, mimoškolní aktivity? Víte, jaký online systém se využívá při komunikaci se školou? Víte, jak se 
odevzdávají domácí úkoly? Pokud ne, nebojte se školy zeptat, jde o vaše dítě. 
 

6. Mluvte se svým dítětem 
Adaptace na nové prostředí a učení se novému jazyku jsou pro každé dítě extrémně náročné. Vaše dítě potřebuje 
vaši maximální podporu. Pokud chodilo do školy v zemi původu a mělo výborné výsledky, může prožívat první 
měsíce v české škole pocity zklamání a neúspěchu. Je normální, když se starší děti, kteří se učí češtinu jako druhý 
jazyk, cítí tímto způsobem. Dejte jim čas, nespěchejte a podporujte je. Ukažte jim, že věříte v jejich schopnosti. 
Buďte trpěliví. 
Trvá rok, aby si člověk vytvořil základní komunikační dovednosti v češtině, a až sedm let, aby byl schopen 
úspěšně psát slohové práce. Pokud škola navrhne konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně, 
spolupracujte. Jde o vaše dítě a škola se mu snaží pomoct. Chce mu zajistit podporu, aby mohlo dosahovat 
lepších studijních výsledků. 
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