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DOKUMENT K PROKÁZÁNÍ AKTIVITY 5.1, JEDNOTKY 5.1.1 
 
 

ZPRÁVA Z ODBORNĚ ZAMĚŘENÉHO TEMATICKÉHO SETKÁVÁNÍ  
 

IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Příjemce MŠ „Slunéčko“ Praha 5-Košíře, Beníškové 988 
Registrační číslo projektu CZ07.4.68/0.0/18_066/0001585 
Název projektu Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko 

 

IDENTIFIKACE AKTIVITY  

Název setkání1 Emoční vývoj dítěte s OMJ 

Datum a čas konání setkání2 Datum konání: 10.11.21 
Čas zahájení: 16:30 
Čas ukončení: 19:00 

Cíl aktivity3 Sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Podpora integrace 
s důrazem na vnímání odlišností v sociokulturním prostředí rodina - škola 

Tematické zaměření aktivity4 Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou 
kulturu 
Principy otevřené školy 
Komunitní aktivity školy 

 

AKTÉŘI AKTIVITY 

Jméno externího odborníka, popř. 
odborné organizace 

Mgr. Darja Kovářová V jaké oblasti je 
odborníkem5 

Pracovník pedagogicko - 
psychologické poradny 
 

Jméno organizátora/-ů ze strany 
školy 

Marcela Žáčková 

 

POPIS SETKÁNÍ – PROGRAM AKTIVITY 

Program setkání Emoční vývoj dítěte v souvislostí s cizím jazykovým prostředím – jeho specifika, co by měla 
sledovat škola i rodič. 
Role a význam mateřského jazyka  
 
 
 

Cíl a přínos setkání  Odpovězte prosím na následující otázky: 
1) Byl naplněn cíl aktivity, který jste si stanovili, popř. do jaké míry a jak úspěšně? 

Ano, zcela. Všechna témata byla pro účastníky zajímavá a podnětná. Reflektovali 
své zkušenosti z domácího prostředí, svého kulturního prostředí a na základě 
diskuse jsme docházeli ke shodě v rozdílnosti přístupu ke vzdělávání, autoritám 
ve školství a klimatu ve škole. 
 

                                                 
1 Upozorňujeme, že cílovou skupinou aktivity jsou rodiče nebo zákonní zástupci dětí 
2 Jednotka 5.1.1 musí být v rozsahu min. 2* 2 hodinové setkání (4* 60 minut) 
3 Obecným cílem této aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. 
Upřesněte cíl vašeho setkání. 
4 Zvolte, popř. doplňte. 
5 Vyberte, popř. upřesněte.  
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2) Jak setkání přispělo k rozvoji povědomí rodičovské veřejnosti o problematice 
začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, inkluze, případně o aktivitách 
projektu v těchto oblastech? Rodiče si uvědomili několik specifik role a významu 
mateřského jazyka především v čase řízených činností, emoční nepohody dítěte. 
Některé informace byly pro ně nové, např. nutnosti se vzdělávat ve svém rodném 
jazyce.  

 
3) Byla vhodně zvolena forma setkání? Ano, bylo vytvořené bezpečné prostředí pro 

sdílení informací, sdílení a diskusi.  Realizace setkání v prostorách školy 
podtrhovala vážnost setkání a jistou autentičnost. 
  

4) Byl naplněn program setkání? Ano, byl. V závěru byla velmi aktivní diskuse. Také 
byla vyjádřen zájem o další setkávání. 

 

Participace účastníků  Jak byli aktéři / účastníci ze strany rodičů/zákonných zástupců dětí do akce zapojeni? 
Popište: Ano, rodiče byli aktivní – reagovali na otázky lektorky aktivní diskusí, měli spoustu 
dotazů. Byla zrealizována i krátká socio-emoční hra řízená s lektorkou.  
 
 

Zapojení odborníka/-ků 
 

 Lektorka si připravila faktické informace, odpovědi dle zadání školy. Byla také seznámena 
s klimatem školy a cílem školy ve vzdělávání dětí s OMJ.  
 
 
 

Podklady odborníka pro 
setkání  

Rodičům byla doporučena spolupráce s dalšími odborníky – Meta o.p.s., InBáze,z.s.. Také byl 
předán přímý kontakt na lektorku  

Termín uveřejnění 
informace o setkání na 
webových stránkách 
školy 

1.11. 20201, 18.11.2021 

 

 Jméno Podpis Datum 

Organizátor setkání  
Marcela Žáčková  12.11. 2021 

Organizátor setkání 
Michaela Vévodová  12. 11. 2021 

 


