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k práci s dětmi s odlišným 
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22.11.2018               Iveta Šámalová 

Projekt „Spolu v komunitě“ finančně podporují: 
 

• MČ Praha 12 v rámci projektu  Podpora integrace cizinců 
spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR 

• Hlavní město Praha v rámci Programů podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy 



Projekt „Spolu v komunitě“ 

Pilotní projekt zaměřený na děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

Zahájen v listopadu 2015 

Faktory, které umožnily jeho začátek: 

Zkušenost 
Poptávka      

na Praze 12 

Prostory  
v ZŠ Smolkova 



Záměr projektu 

Poskytnout dětem kontakt s  dospělou osobou znalou českého prostředí, 

a to mimo kontext školních povinností, která by jim pomohla zorientovat 

se v sociokulturním kontextu a svou přítomností ukazovala vzorce 

chování obvyklé v české společnosti. Zároveň by formou her a zejména 

skupinové práce rozvíjela jejich jazykové schopnosti, schopnost 

dorozumět se. Zájmem o jejich osobu a starosti by pak posilovala jejich 

pocit kladného přijetí v České republice, motivovanost a odvahu 

komunikovat a poznávat nové. 



Způsob realizace 

Výchozí stav listopad 2015: 

2 skupinová setkání týdně (I. a II. stupeň) 

individuální podpora 

víkendové výlety přibližně 1x za měsíc  

žáci ZŠ Smolkova (1. – 9. třída) – děti s OMJ 

v prostorech ZŠ Smolkova 
 

Rozšíření 2016: 

3 skupinová setkání týdně (přibližně 1.-3. třída, 3.-5. třída, II. stupeň) 

výlety otevřeny též dětem s ČMJ 

letní prázdniny – pokus zahrnout do aktivit i rodiče dětí 

2016/2017 – přibráni předškoláci (0. třída) 



Způsob realizace – pokrač. 

Rozšíření 2017: 

projekt otevřen i dětem (zejména) II. stupně okolních škol 

v březnu zahájena individuální výuka češtiny jako druhého jazyka 

pro vytipované děti 
 

Rozšíření 2018: 

2018/2019 – zahájena 4. skupina realizovaná na ZŠ Písnická  

  (konkrétně 2. skupina pro II. stupeň, resp. 5.-9. třídu) 
 

Po celou dobu trvání projektu:  

aktivity pro děti během školního roku i letních prázdnin  

zpravidla 16 výletů za rok 



Počty dětí 

 

 

 

 

 

 

 

                     * stav k 15.11.2018 

 

Dohromady za dobu trvání projektu: 86 dětí  

  školní rok prázdniny školní rok dětí celkem 

  leden - červen červenec - srpen září - prosinec v daném roce 

Rok 2015     11 - 14 14 

Rok 2016 14 - 23 18 26 - 29 32 

Rok 2017 28 - 44 20 30 - 34 53 

Rok 2018*  33 - 37 19 32 - 49 67 



Profil dětí za dobu trvání projektu 

Jazykový původ dětí s OMJ 

67 Vietnam  

10 Ukrajina / Rusko  

po 1 dítěti Irák, Moldavsko a Polsko 
 

Znalost češtiny: žádná až (téměř) jako rodilí mluvčí 
 

6 českých kamarádů (aktuálně 4) 

8 předškoláků s OMJ (aktuálně 4) 

přibliž. 9 škol, ze kterých za námi děti s OMJ přišly 

 

1 dítě s OMJ se sníženou pohyblivostí 
 



Několik fotografií z aktivit 

 

 

 

 

Více na webu Proximy Sociale: 

 

http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/ 

 

http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/
http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/
http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/
http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/
http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/
http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/projekty/deti-cizincu/


Chňapačka 



Slovíčková procházka 

   

   



Skládání slov… 



… hádání slov… 



… vymýšlení slov 



Hra Aktivity 



V kostce 



Dobble 



Knížky 



Mapy 



Hry o České republice 



A mnoho dalšího 



Trocha pohybu neuškodí  



 

 

ZŠ Písnická 



 

 

Individuální podpora 



 

 

Individuální výuka ČDJ 



Na výletech čteme, hrajeme hry…  



… plníme úkoly…  



…hledáme poklady 



Někdy jdeme do přírody… 



… jindy za kulturou 



Z návštěvní knihy  



Personální zajištění 

Stážisté a dobrovolníci: celkem 165 hodin v 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci na DPČ / DPP 

Iveta 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10          11          12 

Bára Zbyněk 

Bára 

Gábi Pavli, Hanka 89h 
Karolína 

Lada 

Rok 2016 



Stážisté a dobrovolníci:   

celkem 170 hodin v 2017 

přibližně 60 hodin v 2018 

Hanka, Zbyněk, Gábi, Jindra (grafika), Pavli (do 09/2017) 

 

Zaměstnanci na DPČ / DPP 

Iveta, Bára, Lada (do 09/2017), Pavli (od 03/2017 a od 09/2017)  

zvyšování si kvalifikace v oblasti soc. práce, ale také pedagogiky a 

didaktiky cizích jazyků (v 2018: CŽV Učitelství pro SŠ, CŽV Asistent 

pedagoga, Doplňující didaktické studium NJ, Doplňující didaktické 

studium AJ, kurz Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce 

cizích jazyků na ZŠ a SŠ II.) 

Personální zajištění – pokrač. 



Financování projektu 

Listopad 2015 – koberec, papíry, pastelky, nůžky;  

   pár knížek a pexesa darem; a to je asi vše  

Zažádáno o podporu u MHMP – oddělení národnostních menšin a cizinců 
 

V únoru 2016 – soukromý dárce 

jednorázový finanční dar 

nabídl od března platit pravidelně nájem na ZŠ Smolkova 
 

V únoru 2016 – OŠK Praha 12 

odpustil nám nájemné počínaje březnem  
 

 

Získaná dostatečná finanční podpora pro 2016, 2017, 2018 

MČ Praha 12 v rámci projektu Podpora integrace cizinců 

spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR 

Hlavní město Praha v rámci Programů podpory aktivit          

integrace cizinců na území hl. m. Prahy 

 

Nadále drobné dary od soukromých dárců – finanční i věcné 

 

 

 

 



Co říci na závěr? 

 

 

 

 



Děkuji  

za pozornost 

Proxima Sociale o.p.s. 

Rakovského 3138/2 

143 00 Praha 4 – Modřany 


