SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE, z. s.
Název projektu: Mosty ke školám
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000307
Období: 1. 11. 2017 – 31. 7. 2019
Vedoucí projektu: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz
Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme
bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných
národností a kultur.
Více informací: www.inbaze.cz

Projekt je realizován na: Mateřské škole Kotlaska, Praha 8 - Palmovka
Mateřské škole Mezi školami, Praha 13 - Hůrka
Základní škole Lyčkovo náměstí, Praha 8 - Karlín
Masarykově základní škole, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cílová skupina projektu:
●
●
●
●
●

Děti a žáci mateřských, základních a středních škol v případě aktivit zaměřených na rozvoj
sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a posilování inkluze.
Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním.
Děti a žáci se speciálními se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), zvláště žáci s
odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ).
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení.
Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání.

Aktivity realizované na MŠ Kotlaska:
1. Program rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti pro děti s OMJ
Cílem je zlepšení jazykové dovednosti dětí s OMJ: rozvoj konverzace a slovní zásoby.
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OBSAH
Skupinová a individuální výuka - každé pololetí proběhne jeden kurz výuky češtiny jako cizího jazyka
pro skupinu dětí s OMJ/SVP pro min. 3 děti po dobu 4 měsíců.
Kontaktní osoba: Blanka Charvátová, charvatova@inbaze.cz

2. Bedýnky příběhů: Výukové programy pro děti
Cílem je rozvinout sociální a občanské kompetence a posílit inkluzi dětí a žáků ve spolupracujících
MŠ, ZŠ a Městské knihovně skrze seznámení se s kulturou zemí, z nichž pochází cizinci žijící v ČR, a
snížit předsudky vůči nim.
OBSAH
Výukový program zahrne: vyprávění pohádek v českém a původním jazyce, informace o zemi
(předměty, foto, mapa, povídání) a tvořivá dílna – zpracování pohádky pomocí výtvarných technik
typických pro danou zemi. Každý program se věnuje zemi, ze které pochází početná skupina cizinců
žijících v České republice (např. Ukrajina, Vietnam, Rusko a další). V průběhu projektu budou
realizovány ve 2 třídách předškolních dětí tři různé programy, tj. celkem 6 programů.
Kontaktní osoba: Ing. Viktorie Golovinova, golovinova@inbaze.cz

3. Multikulturní akce
Cílem je usnadnit adaptaci dětí s OMJ na školní prostředí a integrovat je do dětského kolektivu.
OBSAH
Představení kultur, svátků, ochutnávka cizokrajného občerstvení, zapojení rodičů a dětí cizinců.
Kontaktní osoba: Ing. Viktorie Golovinova, golovinova@inbaze.cz

4. Služby interkulturních pracovníků (dále jen IP) na školách
Cílem je usnadnění komunikace mezi pedagogickými pracovníky, rodiči a dětmi s OMJ a pomoc se
začleněním těchto dětí do českého vzdělávacího systému a výuky. Je realizováno formou tlumočení a
asistencí poskytnutých interkulturními pracovníky.
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OBSAH
Interkulturní pracovník má kromě jazykových kompetencí obvykle migrantskou zkušenost a je
proškolen v základním poradenství a metodách práce s klientem. Poskytuje asistenci včetně tlumočení
při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi (v rámci MŠ jde např. o: účast na třídních schůzkách,
osobních konzultacích rodičů s pedagogickými pracovníky, tlumočení po telefonu, překlad emailové
komunikace, překlad interních dokumentů a pokynů školy, poradenství rodičům - informování o
fungování vzdělávacího systému v ČR). Součástí práce IP bude také tlumočení při prvním setkání
dobrovolníka a zájemce o doučování, asistence při sociálním šetření v rodině, tlumočení při
informativní schůzce s rodiči ohledně skupinového doučování.
Bude primárně nabízeno zapojeným MŠ a ZŠ - dle potřeb školy bude sestaven tým IP s příslušnou
jazykovou kombinací (dle zkušeností nejvíce ruština, vietnamština, čínština, mongolština, španělština,
arabština, angličtina).
Kontaktní osoba: Mtr. Jana Magdaléna Vlastníková, vlastnikova@inbaze.cz

5. Vzdělávací aktivity pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi a žáky s OMJ
Cílem je zvýšení dovedností pedagogických pracovníků v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity,
seznámit je s konkrétními postupy při práci se žáky s OMJ.
5.1 Vzdělávací semináře
●
●
●
●

Rozvíjení dovedností interkulturní komunikace a sensitivity a jejich využití ve výuce.
Práce s dětmi a rodinami s OMJ (dobrá praxe, začleňování žáků do kolektivu a procesu
vzdělávání, specifika výuky ČJ pro cizince aj.).
Představení podpůrných služeb pro PP pracující s žáky OMJ (NNO, soc. služby aj.).
Seminář je akreditovaný v rámci DVPP u MŠMT.

5.2 Zahraniční stáž v Německu
●

Sdílení dobré praxe ze zahraničních škol, které žáky s OMJ integrují.
● 3-denní stáž naváže na semináře, ve vybrané MŠ a ZŠ a dalších institucích pracujících s dětmi s
OMJ.
Kontaktní osoby: Mgr. Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, Mgr. Jana Remenárová,
remenarova@inbaze.cz
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