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O koho se jedná?

• O osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s 
válkou na Ukrajině.

• O osoby, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
strpění pobytu na území ČR.



Obsah vzdělávání

• Ředitel školy může na dobu nezbytně nutnou upravit nebo změnit 
vzdělávací obsah ŠVP. (nemusí být v souladu s RVP) 

• ÚOV slouží především k osvojení si základů českého jazyka tak, aby se 
cizinec dokázal zapojit do běžného vzdělávání.



Způsob hodnocení

• Známkami.

• Slovně.

• Kombinovaně.



Slovní hodnocení jako možnost hodnocení na 
vysvědčení
• Pouze tehdy, je-li tento způsob hodnocení zveřejněn ve školním řádu 

školy.

• Je možné školní řád dodatečně doplnit o tento způsob hodnocení –
úprava musí být schválena školskou radou a informováni pedagogové, 
žáci i jejich zákonní zástupci. (Stačí i jedna věta do příslušné pasáže ŠŘ).



Formy hodnocení

• Stanovení jednotných kritérií pro pedagogy – počet známek, množství 
písemných testů, ústního zkoušení – „nepřehánět to“.

• Využívat alternativní způsoby hodnocení – aktivita, kreativita, 
výtvarné zpracování zadaných úkolů,….. .



• Do hodnocení je důležité započítávat snahu, přístup k předmětu, 
aktivitu ve výuce, kvalitu odevzdané práce, plnění domácích úkolů,….

• V žádném případě není žák hodnocen za výsledky, za plnění výstupů 
ŠVP. (Upravený obsah vzdělávání nemusí být v souladu se ŠVP).

• Je třeba oceňovat pokrok, nikoliv dosažení stanovených cílů.



• Je-li patrné, že se žák snaží, jen potřebuje déle času na zvládnutí 
učiva, učitel má nedostatek podkladů pro hodnocení - hodnocení za 2. 
pololetí lze posunout do náhradního termínu. (do konce září).

• V případě nehodnocení žák musí opakovat ročník. (Není ale žádoucí!)

• Prospěch lze hodnotit i známkou „nedostatečný“ (jsou-li objektivní 
důvody – naprostá pasivita, neplnění zadaných úkolů, odmítavý 
postoj, nulová domácí příprava, absence intervence rodičů při řešení 
problémů žáka….).



Podpora výuky českého jazyka:
• Jazyková příprava.

- jen ve školách určených

- je-li více jak 5% žáků z celkového počtu žáků cizinci, lze požádat 
příslušný krajský úřad o zřízení „školy určené“  (až 200 hodin výuky 
českého jazyka) 

- je možné žáky uvolňovat z předmětů právě kvůli jazykové 
přípravě

- při hodnocení českého jazyka je žádoucí hodnotit tento 
předmět ve spolupráci s vyučujícím jazykové přípravy

• Doučování českého jazyka.

– po vyučování (dobrovolné)



Příklady materiálů do 
vyučování + jejich hodnocení



Možnosti hodnocení v českém jazyce
Co a jak hodnotit v ČJ?
ČJ a ČJ pro cizince = úplně jiné předměty – mají odlišný cíl i obsah:

CIZINEC
▪ základní slovní zásoba (rodina, 

škola, čas, barvy, zvířata, 
představování, omluvy…)

▪ Přehlednost, jasná pravidla pro 
použití jazykových jevů, ne 
výjimky z pravidel

▪ Cílem - dorozumět se…

ČESKÝ SPOLUŽÁK
• náročnější jazykové jevy 

(odvozování od vyjmenovaných 
slov, význam ustálených slovních 
obratů, citově zabarvená slova, 
archaismy…)

• Pravidla pravopisu zahrnující též 
výjimky

• Cílem – analýza jazyka, pochopení 
pravidel, na jejichž základě je žák 
schopen pravopisně i stylisticky 
používat jazyk ústní i písemnou 
formou

















































3. třída
1. Obrázkový slovník



Barvy:
1. Žák se nejprve barvy naučí podle 
obrázků.
2. Žák vybarví obrázky ve slovníku a 
napíše slova znovu sám.
3. Vypíše slovní zásobu 
– těmito postupy se učivo naučí.

Hodnocení:
a) Zpracování pracovního listu 
b) Ústní zkoušení – podle barev tvoří 
věty – To je modrá barva….
c)Písemná forma zkoušení – stránku 
žák dostane bez slov a sám slova 
napíše

Ad a) Ad c)



Český jazyk - Časování sloves 
Obrázek: sloveso „sázet“

- Nácvik časování sloves s žáky ve třídě –

skupinová práce – děti vytvoří infinitiv 

slovesa = sázet – postupně sloveso časují 

(jsou zařazováni i ukrajinští žáci) – touto 

formou se krásně naučí osoby + zájmena 

– tvary sloves jsou pro ukrajinské děti 

ještě těžší prací

Hodnocení:

a) Nejprve dostanou odměnu za snahu při 

práci ve skupině a nácviku

b) Známka za vyjmenování osob + zájmen

c) Známka za časování sloves – tolerance v 

koncovkách



Prvouka - roční období 
1. Žáci třídí obrázky podle ročních období –
společně, poté samostatně =  každý 
dostane jiné roční období
2. Po nácviku správného řazení k obrázkům 
přiřazují žáci kartičky se slovy – př. 
Kopretina – společná oprava chyb
3. Jednotlivá roční období si žáci střídají –
sami si opravují chyby

Hodnocení:
a) Známka z přiřazování obrázků k ročnímu 
období
b) Známka z přiřazování slov k obrázkům
c) Známka – tvoření vět – př. Kopretina patří 
k jaru. Sněhulák patří k létu….



8. ročník – ZEMĚPIS

Žák:
vyhledává podle pokynů v atlase
zakresluje do mapy



7. ročník – NĚMECKÝ JAZYK – 1.ukázka pracovního listu - Farben



– 2. ukázka pracovního listu – Zahlen 0 - 10



9. ročník – DĚJEPIS
Ukázka práce s textem (učebnice dějepisu pro 9. ročník)
- otázky k textu přeloženy do ukrajinštiny
- žáci se snaží vyhledat odpovědi a napsat je v češtině



9. ročník – DĚJEPIS
- Ukázka cvičení z opakovacího testu prostřednictvím Edupage

- otázka přeložena do ukrajinštiny
- žáci hledají význam termínů (v češtině) – kontrolní test – ověřování, jak si žáci osvojili dějepisné
termíny související s probíraným tématem



Typy k využití:

• www.ucitelnice.cz

• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/upload/soubory/Nectu_nepisu_ucim%20s
e%20cesky.pdf … pro nečtenáře, materiál CIC, volně ke stažení

• Aplikace https://lens.google/ skenování a překlad cizojazyčného textu

https://wordwall.net/cs

https://quizizz.cz

http://www.ucitelnice.cz/
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/upload/soubory/Nectu_nepisu_ucim%20se%20cesky.pdf
https://lens.google/
https://wordwall.net/cs
https://quizizz.cz/



