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Cíle kurzu: 
Kurz se zabývá problematikou integrace a inkluze na základních školách. Jeho cílem je teoreticky vymezit znevýhodnění či postižení žáků, které se na běžných základních 
školách vyskytují nejčastěji a nabídnout účastníkům kurzu praktické rady a metody podporující integrační a inkluzivní snahy (nejen) v hodinách anglického jazyka. Hlavní 
důraz je kladen na výuku anglického jazyka s ohledem na disciplínu a atmosféru ve třídě, poznání třídního kolektivu i jednotlivců, zvyšování motivace žáků, nastavení 
rovných šancí a zapojení všech smyslů při výuce. Účastníci kurzu se naučí modifikovat běžné učební materiály tak, aby mohli dát šanci uspět všem žákům ve třídě bez 
rozdílu nadání, znevýhodnění nebo postižení. Kurz bude z velké části stavět na osobních zkušenostech pedagogů a společně se budeme snažit přijít na možnosti řešení 
konkrétních každodenních situací. I když je teoretická základna této problematiky široká, základem a hlavním přínosem kurzu jsou praktické rady, diskuse a metody. 
Ačkoliv je kurz primárně zaměřen na žáky prvního stupně základních škol, principy a postupy, které kurz nabídne, jsou aplikovatelné i na druhém stupni základní školy a při 
širší modifikaci i na vyšších typech škol. 
  
Obsah: 

 Teoretické vymezení pojmů sociální znevýhodnění, ADHD, dyslexie, dysgrafie 

 Rovná šance pro všechny žáky – zásady práce se žáky a s kolektivem 

 Disciplína a zdravý kolektiv jako základní podmínka práce se skupinou. Tvorba třídní smlouvy, otázka vnější motivace formou odměny a trestu, hravé aktivity 
spojené s tímto tématem a výukou anglického jazyka.  

 Metody a aktivity „dobrá atmosféra ve třídě“ a „poznejme se navzájem“ v rámci výuky anglického jazyka 

 Metody a aktivity vedoucí k posílení vnitřní motivace žáků při výuce anglického jazyka 

 Jak dát v hodinách anglického jazyka možnost uspět všem žákům, nácvik metod 

 Využití všech smyslů při výuce anglického jazyka  
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Vyučovací 
hodiny 

Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

1 hod 

“Walk a mile in my shoes” Sensibilizace účastníků na téma Diskuse, kreativní tvorba ve skupinách Báseň prezentovaná na velkoplošné 
obrazovce, vizuální ztvárnění učitele 
v běžné třídě základní školy s ohledem 
na téma. 
(PŘÍLOHA 1) 

 
 Teoretické vymezení pojmů sociální 

znevýhodnění, ADHD, dyslexie a 
dysgrafie 

Frontální přístup, práce ve skupinách 
formou roleplay a diskuse 

Prezentace teorie na velkoplošné 
obrazovce 
(PŘÍLOHA 2) 

 

 Seznámení se se zásadami práce se 
znevýhodněnými či postiženými žáky 

Jazykové hry, diskuze Prezentace teorie na velkoplošné 
obrazovce, volně kopírovatelné 
materiály pro výuku, ukázky prací žáků 
ZŠ (PŘÍLOHA 2) 

     

     

 

2 hod 
Disciplína jako základní 
podmínka zdravé třídy a 
možnosti práce se skupinou 

Tvorba třídní smlouvy jako konsensu 
mezi žáky a učitelem 

Kreativní tvorba ve skupinách a diskuse Ukázky prací žáků ZŠ 
Prezentace teorie na velkoplošné 
obrazovce (PŘÍLOHA 7) 

  Stanovení sankcí a odměn Diskuse nad konkrétními návrhy  

 

3 hod 
Přátelská atmosféra ve třídě Jazykové hry v rámci tématu Práce ve skupinách a dvojicích. Diskuse Volně kopírovatelné materiály pro 

výuku  
(PŘÍLOHA 3) 

 
Poznáváme se navzájem Jazykové hry v rámci tématu Práce ve skupinách a dvojicích. Diskuse Volně kopírovatelné materiály pro 

výuku 
(PŘÍLOHA 4) 

 
Motivace  Teoretické vymezení forem motivace Frontální přístup Prezentace teorie na velkoplošné 

obrazovce  
(PŘÍLOHA 5) 

 
Motivace Jazykové hry v rámci tématu Práce ve skupinách a dvojicích. Diskuse Volně kopírovatelné materiály pro 

výuku (PŘÍLOHA 5) 



 

 

4 hod 
Rovné šance při výuce 
anglického jazyka 

Modifikace učebních materiálů, 
seznámení se s metodami grading a 
scaffolding 

Práce ve skupinách a dvojicích. Diskuse Prezentace na velkoplošné obrazovce 
(PŘÍLOHA 6) 

 
Multisensory teaching/ 
learning (Výuka se zapojením 
všech smyslů) 

Teoretické vymezení multisensory 
teaching/ learning 

Frontální přístup Prezentace teorie na velkoplošné 
obrazovce 
(PŘÍLOHA 8) 

 
 Zpracování tematického celku při 

zapojení všech smyslů 
Práce ve skupinách a dvojicích. Diskuse Volně kopírovatelné materiály pro 

výuku (PŘÍLOHA 8) 

Poznámky: 

Kurz je primárně zaměřen na výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Postupy a principy jsou však aplikovatelné i na 2. stupni ZŠ a školách vyššího stupně.  
 

 
Lektor : Mgr. Jana Teriaki 
 
 
 
 
 

 


