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Manuál byl vytvořen a publikován Integračním centrem 
Praha o.p.s. v rámci projektu EIF 2013-10 

„Integrační centrum Praha III“.

Všechna práva vyhrazena. 
Fotografie použité v rámci Manuálu jsou majetkem 

Integračního centra Praha o.p.s.

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,
dostává se Vám do rukou Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 
(dále ICP). Jeho hlavním cílem je napomoci lektorům a lektorkám centra v jejich práci – výuce 
češtiny pro tak specifickou a rozmanitou skupinu, kterou jsou klienti ICP. Slouží jak pro nové lek-
tory a lektorky, kteří v něm najdou odpovědi na řadu otázek, se kterými se mohou při přípravě 
a výuce v ICP setkat, tak pro stávající zkušené lektory a lektorky, které z něj mohou navzájem 
čerpat inspiraci.
 
Manuál může ale inspirovat i další učitele češtiny – a to ať už v ostatních integračních centrech  
v České republice, kde je čeština v rámci opatření k integraci cizinců z třetích zemí (tj. zemí 
mimo EU) vyučována, tak i v dalších neziskových organizacích pomáhajících cizincům k překo-
nání bariéry integrace v podobě znalosti češtiny, či v jazykových školách, které poskytují výuku 
na komerční bázi.
 
Jelikož vysoce erudovaných a detailních metodik k výuce českého jazyka pro cizince již v České 
republice existuje několik, odkazuje Manuál na konci textu na jejich seznam. Tyto odkazy pak 
můžete využít pro další studium a rozšiřování znalostí a dovedností v této oblasti. Manuál nemá 
ambice jim v této oblasti konkurovat – to ostatně nebylo ani primárním důvodem jeho vzni-
ku. Hlavní snahou autorek bylo navzájem sdílet a poskytnout praktické rady pro výuku cizinců  
a vytvořit cvičení či materiály usnadňující výuku.

V ICP se osvědčilo vyučování ve skupinách na základě mateřského jazyka studentů. Studentům 
nabízíme kurzy pro slovansky a neslovansky mluvící skupiny. Neslovanské dále rozdělujeme spe-
cificky na kurzy pro vietnamsky mluvící, arabsky mluvící a další, dle aktuální specifické potřeby. 
Hlavním důvodem pro toto dělení byl fakt, že při výuce studentů z různých jazykových prostředí 
bylo obtížné zvolit vhodné kompromisní tempo výuky – například tak, aby se slovansky mluvící 
studenti nenudili a studenti s rodným jazykem češtině vzdálenějším zase měli dostatek času 
učivo dobře pochopit a vstřebat.

Nicméně takovéto spojení studentů se stejným či podobným rodným jazykem se sebou nese  
i určitá rizika, kterým je třeba v maximální možné míře předcházet. Jedná se zejména o zpoma-
lování nabývání jazykových dovedností při komunikaci studentů v jejich rodné řeči – to je časté 
hlavně u slovansky mluvících skupin (zejména rusky mluvících) či vietnamských skupin.
 
K Manuálu nedílně patří i PRACOVNÍ SEŠIT pro lektory a lektorky, který obsahuje soubor kon-
krétních cvičení, diktátů a jazykových rozcviček sloužících k podpoře a usnadnění výuky. 
Sešit je vytištěn praktickou formou tak, aby z něj bylo snadné veškerá cvičení kopírovat pro 
studenty na výuku.
 
Přejeme Vám, aby se tento Manuál stal Vaším dobrým průvodcem po cestách za lektorováním 
českého jazyka pro cizince.

Autorský tým ICP

 

Použité zkratky a vysvětlení některých základních pojmů:

ICP - Integrační centrum Praha, obecně prospěšná společnost
Třetí státy – státy, které nejsou členskými zeměmi EU
Výukou češtiny pro cizince rozumíme v tomto manuálu výuku osob, 
které nemají český jazyk jako svůj rodný jazyk – tj. výuku češtiny jako 
cizího jazyka
NNO – nestátní nezisková organizace
KaIC – Komunitní a informační centrum

Tento projekt je realizován 
za podpory Evropského 
fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí

Tento projekt je 
spolufinancován
z rozpočtu hl.m. Prahy
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Tento první oddíl Manuálu je věnován praktickým informacím pro lektory a lektorky českého 
jazyka v ICP. Seznámíte se především s fungováním naší organizace. 

1.1. Základní informace 
o ICP pro lektory ky
Integrační centrum Praha o.p.s. 
Integrační centrum je obecně prospěšná společnost zabývající se 
podporou migrantů ze třetích zemí při jejich integraci do majoritní 
společnosti. ICP oficiálně vzniklo dne 14. 3. 2012 a jeho zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. 
ICP je financováno z rozpočtu hl. m. Prahy a evropských fondů - do roku 2015 z Evropského fon-
du pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Síť integračních center v ČR
ICP vzniklo jako 11. regionální integrační centrum v ČR. Fungování integračních center vychází 
z národní Koncepce integrace cizinců, která podporuje jejich vznik a činnost ve všech krajích ČR. 
Od roku 2009 vznikají tato centra postupně ve všech krajích ČR. Ke dni 31. 12. 2014 je zprovoz-
něno celkem 13 regionálních center ve 13 krajích (kromě Středočeského kraje). 
Cílem center je podpora integrace migrantů na lokální úrovni, úzká spolupráce s místní samo-
správou, networking a celková podpora spolupráce všech aktérů na lokální úrovni. 
Centra1 mají různé zřizovatele a jsou svým fungováním zcela ojedinělá.

Služby poskytované ICP
ICP nabízí komplex bezplatných služeb, které přispívají k podpoře integrace migrantů do společ-
nosti. Jedná se o následující služby:

SOCIálNí PORadeNSTVí
- informace o právech a povinnostech migrantů
- pomoc s žádostí o sociální dávky a sociální služby
- asistence při hledání zaměstnání a řešení problémů se zaměstnáním 
 (pracovní smlouvy, mzda apod.)
- doprovody a tlumočení na úřadech
- pomoc při hledání bydlení a řešení problémů s bydlením
- pomoc při zajištění zdravotního pojištění a zdravotní péče
- pomoc s nostrifikací zahraničního vzdělání
- pomoc s exekucemi a dluhy

PRáVNí PORadeNSTVí
- pomoc při vyřizování pobytů (dlouhodobá a krátkodobá víza, dlouhodobý pobyt,
 trvalý pobyt, biometrické průkazy apod.)
- informace o zákonech a právních předpisech ČR
- ochrana lidských práv, právní pomoc ve věcech diskriminace
- pomoc při získání českého státního občanství
- kontrola a pomoc se smlouvami (pracovní smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy apod.)

KuRzy ČeSKéhO jazyKa
- kurzy pro dospělé 
- kurzy pro děti vyučované zábavnou formou 

SOCIOKulTuRNí KuRzy
- odborné přednášky na zajímavá témata související s pobytem v ČR
- exkurze po celé Praze, které seznamují klienty s památkami, historií a českými zvyky

KOmuNITNí a INfORmaČNí CeNTRum (Žitná 1574/51, Praha 1)
- cizojazyčná knihovna
- bezplatný přístup na internet, PC
- odpočinková místnost a TV
- prostory pro vlastní aktivity migrantů

KOmuNITNí a KulTuRNí aKTIVITy
- pravidelné pořádání koncertů, výstav, sportovních utkání, besed, přednášek a multikulturních dnů

1.2. Informovanost studentů 
o bezplatných službách ICP
Lektor musí na první hodině studenty informovat o fungování ICP,  
tj. předat následující informace, pokud možno v jazyce srozumitelném 
studentům. V případě lektorů na DPP je toto informování realizováno ze 
strany koordinátorky vzdělávacích aktivit ICP nebo jiného pracovníka ICP.

lektor předává tyto důležité informace:
 ICP je nezisková organizace, která působí v Praze
 ICP má celkem 6 poboček (viz mapa na 2. straně letáku ICP)
 Kromě kurzů češtiny poskytuje ZDARMA i další služby: právní  

 a sociální poradenství včetně doprovodů na úřady s asistencí  
 a doprovodem tlumočníka

 Klienti mají možnost využít Komunitní a informační centrum (dále KaIC), 
 kde je knihovna, PC, internet

 Sociokulturní kurzy – aktuální nabídka kurzů je vždy na webu ICP
 Předat kontakt na webové stránky www.icpraha.com
 Lektor předá letáčky ICP v příslušné jazykové verzi, popřípadě další informační materiály 

 (např. Průvodce pro migranty žijící v Praze)

Je vhodné tuto informaci v průběhu kurzu několikrát zopakovat, případně pokud možno vhodně 
zakomponovat2 do výuky prostřednictvím některého z aktuálně probíraných témat. Například  
v rámci tématu „návštěva úřadu“ zmínit, že ICP v případě potřeby zajišťuje doprovody na úřady, 
kde migrantům tlumočí a napomáhá tak ve styku s úředníky.
Lektoři českého jazyka často dostávají v hodinách nebo v čase mimo výuku dotazy od studentů 

Všichni pracovníci ICP 

vystupují pod jednotnou 

corporate identity. Abyste 

ji mohl(a) naplňovat 

i Vy, věnujte následujícím 

informacím dostatečnou 

pozornost!

Jako lektor/ka musíte předat studentům informace o ICP a jeho službách – zvyšujete tak informovanost svých studentů, kteří patří do rizikové skupiny osob!

1 Více informací o centrech: www.integracnicentra.cz 2  Tato aktivita napomáhá zvyšovat celkovou informovanost migrantů o službách ICP, ale i jiných NNO, a elimi-
novat vliv tzv. zprostředkovatelů, kteří často migranty zneužívají. 
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či žádosti o radu při řešení jejich problémů spojených s životem v ČR. V tomto případě je nej-
lepší předat studentovi leták ICP a navrhnout mu , aby se objednal na konzultaci k sociálnímu 
pracovníkovi nebo právníkovi. Současně je důležité zdůraznit, že veškeré služby ICP (s výjimkou 
registračního poplatku na kurzy českého jazyka) jsou poskytovány zdarma.
 
Pokud výuka probíhá přímo v prostorách ICP v době provozní doby KaIC, je možné studenta 
přímo doprovodit na recepci, kde mu recepční poskytne další podrobné informace. Otevírací 
doba KaIC je vyznačena na letáku ICP.

PROPagaČNí maTeRIály ICP
Letáky ICP jsou dostupné v následujících jazykových verzích:

 Čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, čínština, 
  arabština, španělština, vietnamština, mongolština

leTáKy ICP NalezNeTe:
 V elektronické verzi na webu ICP 

  http://www.icpraha.com/ke_stazeni 
 V tištěné verzi jsou letáčky umístěny v předsíni před 

  učebnami v 1. patře ICP nebo u recepce KaIC

 1.3. Důležité kontakty pro lektory
Pro lektory je nejdůležitější kontaktní osobou v  ICP koordinátorka vzdělávacích aktivit, která 
zajišťuje realizaci kurzů českého jazyka, vzdělávání odborníků i další vzdělávání pracovníků ICP. 

koordinátorka vzdělávacích aktivit – edu@icpraha.com, +420 774 736 610
Kancelář: budova Komunitního a informačního centra ICP, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, 1. patro

Úřední hodiny koordinátorky vzdělávacích aktivit pro klienty: 
pondělí: 13:00 - 16:00
středa: 09:00 - 12:00 

Kontakty na ostatní pracovníky ICP jsou uvedeny v online seznamu, 
který je přístupný pouze pracovníkům ICP – webový odkaz na tento 
seznam Vám v případě zájmu a po předchozí domluvě může sdělit 
koordinátorka vzdělávacích aktivit.

užITeČNé webOVé STRáNKy PRO leKTORy:
www.icpraha.com
www.cestina-pro-cizince.cz
www.meta.cz
www.inkluzivniskola.cz

1.4. Tisk materiálů pro klienty
V kancelářích ICP je možné po předchozí domluvě s koordinátorkou tisknout či kopírovat do-
plňkové materiály pro klienty. 

Tiskárna je umístěna v kancelářích ICP, Žitná 1574/51 Praha 1, 1. patro a je 
zpřístupněna ve všední dny od 09:00 do 17:00.
Tisk materiálů je finančně nákladný, proto ho využívejte pouze pro tisk 
doplňkových materiálů k doporučeným učebnicím, které by si měli klienti 
kupovat sami. 
V případě špatné ekonomické situace některého z klientů je možno (opět 
po předchozí domluvě s koordinátorkou) klientovi kopírovat materiály na 
každou lekci. 

1.5. Metodické materiály a učebnice
dostupné v ICP
Na konci tohoto Manuálu je uveden seznam metodologických materiálů  
a učebnic českého jazyka, které jsou k dispozici v prezenční formě pro lek-
tory českého jazyka v ICP. Všechny uvedené materiály jsou k dispozici ve 
skříni, která se nachází v 1. patře ICP v Žitné 1574/51, Praha 1 – v kanceláři 
koordinátorky vzdělávacích aktivit.

1.6. Multikulturní knihovna ICP
V Komunitním a informačním centru (KaIC) ICP v Žitné 1574/51, Praha 1 se nachází v přízemí 
velká multikulturní knihovna, která obsahuje stovky publikací a časopisů. Jedná se o bilingvní 
knihy, o knihy cizojazyčné, ale i množství knih v českém jazyce. V knihovně najdete knihy odbor-
né, beletrii, poezii, encyklopedie, slovníky, časopisy, ale i dětské knihy. 

Knihovnu mohou využívat registrovaní klienti ICP, kteří si na recepci zařídí „čtenářský průkaz“  
– knihy se půjčují zdarma na dobu 1 měsíce. 

Ze zkušeností lektorů/ek ICP vyplývá, že zapojení zdejší knihov-
ny do výuky je velmi užitečné – v  rámci výuky českého jazyka 
v ICP se snažíme podporovat četbu u studentů.

Letáky jsou základním informačním 

materiálem o ICP a jeho službách.

ICP také každoročně aktualizuje 

a vydává Průvodce pro migranty 

žijící v Praze. Elektronickou verzi 

naleznete také na webu ICP! 

Využívejte multikulturní 

knihovnu ICP při Vaší výuce – 

zadávejte studentům povinnou 

četbu nebo navštivte společně 

knihovnu během výuky! 

Všechny uvedené publikace 

jsou k zapůjčení pouze 

prezenčně! Pouze ve 

výjimečných případech a po 

dohodě s koordinátorkou 

mohou být zapůjčeny domů! 

Tiskněte vždy oboustranně! 
Šetřete papír!

Tyto úřední hodiny jsou 
závazné – prosím, neposílejte 
klienty za koordinátorkou 
mimo stanovené termíny!
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Realizace kurzů českého jazyka v ICP je upravena samostatnou metodikou ICP „9M – Realiza-
ce kurzů českého jazyka“, kterou Vám zašle v elektronické podobě koordinátorka vzdělávacích 
aktivit. Každý lektor má za povinnost se s  touto metodikou seznámit a řídit se jí. Níže v textu 
uvádíme základní principy realizace výuky v ICP formulované touto metodikou.

Realizaci kurzů českého jazyka má v ICP na starosti koordinátorka vzdělávacích aktivit ICP 
(dále jen koordinátorka) a metodická vedoucí ICP.

Realizace kurzů probíhá dle platné projektové žádosti a harmonogramu projektu – tj. mo-
hou se v rámci jednotlivých projektových roků lišit. Projektový rok většinou trvá od 1. dubna  
do 31. března následujícího roku.  Koordinátorka vzdělávacích aktivit před 
samotným zahájením kurzů v ICP lektory zaškolí a seznámí je s ICP  
a jeho činností. Současně lektorům vysvětlí cíle kurzu, jejich povinnosti 
včetně administrativních, seznámí je s prostory Komunitního a infor-
mačního centra ICP a jeho učebnami.

Každý lektor má v  učebnách umístěnou označenou složku, kde musí 
nechávat všechnu administrativu spojenou s kurzem – tedy především 
řádně vyplněné prezenční listiny a evidenční listy. 

2.1. Jednotlivé kroky při realizaci
kurzu českého jazyka
2.1.1. PříPRaVa RealIzaCe KuRzu
Kurzy jsou rozděleny dle úrovní znalosti českého jazyka. Tu určuje test z českého jazyka, který 
vyplňuje každý klient při registraci. Úrovně máme celkem tři: začátečníky, mírně pokročilé (úro-
veň A1 – A2) a pokročilé (B1 – B2). Dále jsou kurzy rozděleny také dle rodného jazyka účastníků 
(především dělení slovansky a neslovansky hovořících – podrobněji je popsáno v textu níže) a v 
případě nutnosti i dle dalších kritérií. 

Konkrétní časové a další nastavení kurzů je maximálně přizpůsobeno časovým a místním mož-
nostem klientů ICP se současným zohledněním kapacitních a dalších aspektů KaIC. Kurzy češti-
ny v ICP jsou v převážné většině organizovány ve dvou semestrech (z nichž jeden začíná na jaře 
a druhý na podzim), ale probíhají i intenzivní prázdninové kurzy a další specifické kurzy.

 hlídání dětí při kurzech v ICP
Během některých kurzů zajišťujeme hlídání dětí tak, aby se výuky mohli zúčastnit i rodiče s dět-
mi, kteří patří do skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Hlídání probíhá v dětském 
koutku, který je umístěn mezi učebnami, kde probíhá výuka. Děti si hrají za dozoru dospělé oso-
by v bezpečném prostoru a v blízkosti rodičů. Počet hodin na hlídání dětí je omezen projektem, 
proto jsou v každém semestru vybrány jeden až dva kurzy, ke kterým je hlídnání zajištěno.  Toto 
je klientům sděleno již při registracích tak, aby si mohli zvolit kurz s  touto pro ně potřebnou 
službou předem.

Prezenční listiny si nikdy 

neberte s sebou domů – 

zabráníte jejich ztrátě 

či poškození!

Realizace kurzů 

českého jazyka
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S připomínkami a dotazy ohledně prostor pro výuku kurzů a samotné výuky se lektoři obrací na 
koordinátorku (čistota prostor, materiální vybavení učeben, docházka studentů aj.).
 
2.1.5. uKONČeNí RealIzaCe KuRzu
Koordinátorka min. 2 dny před oficiálním ukončením kurzu připraví osvědčení pro všechny 
úspěšné účastníky kurzů, které nechá podepsat manažerem projektu. 
Koordinátorka informuje všechny účastníky o dalších možnostech vzdělávání a službách ICP.
Z poslední hodiny, kdy probíhá oficiální předávání osvědčení, jsou pořízeny fotografie, které ko-
ordinátorka umístí na webové stránky ICP a FB. 
Součástí poslední lekce je také vyplnění krátkého evaluačního dotazníku ze strany klientů.

2.1.6. eValuaCe KuRzu
Každému klientovi je na poslední lekci kurzu předán k vyplnění krátký evaluační dotazník.  
Po jeho vyplnění jsou výsledky přenášeny včetně komentářů do excelové tabulky koordinátor-
kou vzdělávacích aktivit. Evaluační dotazník má celkem tři části: 1. organizace kurzu, 2. výuka 
kurzu, 3. celkové hodnocení kurzu. 
Po skončení každého kurzu jsou lektorovi přeposlány výsledky druhé části dotazníku týkající se 
hodnocení výuky.

2.1.7. VyhOdNOCeNí úROVNě ČeSKéhO jazyKa KlIeNTa 
Před zahájeNím a PO SKONČeNí KuRzu
Každý klient, který se registruje do kurzu českého jazyka, vyplní online test z českého jazyka, kte-
rý určí jeho úroveň a procentuálně určí úspěšnost v testu. Stejný test je klientům zaslán emailem 
po skončení kurzu, aby si mohli zjistit, o kolik procent se v jazyce zlepšili.
Výsledky obou testů má k dispozici koordinátorka – ICP tak sleduje míru efektivnosti kurzů čes-
kého jazyka u jednotlivých klientů.

 

2.2. Základní zásady pro účast na 
kurzu českého jazyka v ICP
KuRz PRO dOSPělé
a) řádná registrace do kurzu v rámci online přihlašování
b) v rámci projektového roku může klient chodit pouze na jeden bezplatný kurz 
c) na začátku kurzu student zaplatí poplatek ve výši 500,-Kč/kurz, vyplní souhlas se zapojením do 
projektu a dohodu o účasti na kurzu českého jazyka (tyto dva dokumenty jsou klientům předlo-
ženy v česko-ruské, česko-anglické, či česko-vietnamské formě)
d) student pravidelně dochází na vyučování
e) při splnění 75% docházky obdrží student na konci kurzu Osvědčení o absolvování kurzu

KuRz PRO děTI
a) zápis probíhá po osobním/emailovém kontaktování koordinátorky, která zapíše veškeré kon-
takty do tabulky pro registraci

2.1.2. RegISTRaCe dO KuRzu
Registrace uchazečů do kurzu je zajišťována koordinátorkou, taktéž pří-
prava prostor pro konání kurzu a vybavení nezbytné pro výuku. Vzhle-
dem k aktuální vysoké poptávce po kurzech, která převyšuje kapacitní 
možnosti ICP, je registrace řešena elektronicky a místo v kurzu získává 
rychlejší uchazeč. 

Data otevření online registrace jsou zveřejňována s několikatýdenním předstihem na webových 
stránkách a facebooku ICP. V první fázi registrace uchazeč vyplní svoje údaje a projde testem 
jazykových znalostí, který určí dle výsledků jeho úroveň. Instrukce jsou v českém, ruském a an-
glickém jazyce. V druhé fázi se potom registruje na konkrétní kurz dle své jazykové znalosti, 
časových možností, rodného jazyka a možnosti zajištění hlídání dětí.

 Kurzy pro začátečníky
Kurzy pro začátečníky trvají dohromady 100 vyučovacích hodin. 
Poslední čtyři lekce kurzu jsou věnovány přípravě na zkoušku z  českého jazyka na úrovni A1 
nezbytnou pro možnost udělení trvalého pobytu. 

Materiály k této zkoušce jsou prezenčně přístupné v kanceláři ICP na adrese Žitná 1574/51, Praha 1, 
110 00, 1. patro. Ke stažení jsou také na webových stránkách: 
http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=aktuality&hl=cs_CZ 
Cílem kurzu je tedy připravit mimo jiné klienty na úspěšné absolvování této zkoušky. 

 Kurzy pro mírně pokročilé/pokročilé
Kurzy pro mírně pokročilé/pokročilé trvají dohromady 70 vyučovacích hodin. 
Po absolvování 70 hodin výuky českého jazyka bude na kurz českého jazyka navázán kurz so-
ciokulturní orientace na téma „České reálie“. Tento blok o objemu 4 vyučujících hodin klienta 
na základní bázi připraví na absolvování testu z  českých reálií, který je nezbytný pro udělení 
českého státního občanství.

Více informací o zkoušce z českých reálií včetně modelových testů najdete zde: 
http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz
Cílem kurzu je tedy mimo jiné připravit klienty na úspěšné absolvování tohoto testu. 

2.1.3. zahájeNí KuRzu
Koordinátorka na první hodině:

 předá lektorovi předpřipravené prezenční listiny, evidenční listiny, listinu pro zápis témat 
 výuky a seznam registrovaných klientů včetně jejich kontaktů

 zajistí se studenty vyplnění a podepsání dokumentů (souhlas se zapojením do projektu, 
 dohoda o účasti na kurzu čj, zaplacení/odpuštění poplatku aj.)

 podepsané souhlasy se zapojením do projektu a dohody o účasti na kurzech jsou fyzicky 
 uloženy a skladovány dle zákona o ochraně osobních údajů 
 (tj. v uzamčené skříni, po 10 letech skartovány)
 
2.1.4. PRůběh KuRzu
Koordinátorka zajišťuje kontrolu prezenčních listin a evidenčních listů min. 1x za daný měsíc, kdy kurz 
probíhá, popř. zajistí nápravu ze strany lektorů v případě, že administrativa obsahuje nedostatky. 
Koordinátorka min. 1x za měsíc navštíví kurz, aby zkontrolovala jeho obsah a dohlédla na bez-
problémovou realizaci – formou náslechu. 

Jiné než online přihlášení 
do kurzů není v současné 
době možné!
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b) v rámci projektového roku může klient chodit pouze na jeden bezplatný kurz 
c) na začátku kurzu zaplatí rodič dítěte registrační poplatek ve výši 300,-Kč/kurz, vyplní souhlas 
se zapojením do projektu a dohodu o účasti na kurzech čj pro děti (tyto dva dokumenty jsou 
klientům předloženy v česko-ruské, česko-anglické, či česko-vietnamské formě)
d) dítě pravidelně dochází na vyučování
e) při splnění 75% docházky obdrží student na konci kurzu Diplom o absolvování kurzu

POVINNOSTI leKTORů KuRzů ČeSKéhO jazyKa
 řádně provádět výuku dle dohody s koordinátorkou
 odesílat měsíční výkazy práce a měsíční zprávy nejpozději do 1. dne následujícího měsíce 

 na email edu@icpraha.com. Koordinátorka je vytiskne a následně nechá ve složce lektora/ky 
 k podpisu tak, aby do 7. dne v měsíci byly vždy podepsané.

 řádně vést prezenční listinu a evidenční listinu kurzu
 v případě absence z výuky tuto skutečnost neprodleně oznámit studentům a koordinátorce, 

 která informaci předá recepci KaIC a zapíše ji na informační tabuli v kanceláři ICP
 dohlédnout, aby studenti nepoškozovali prostory a vybavení 

 učeben a udržovali v nich pořádek
 smazat tabuli a uvést stoly a židle do původního stavu, pokud s nimi 

 bylo během výuky manipulováno
 řádně zavřít okna, zhasnout a uzamknout učebnu (pokud má lektor/ka

 klíče) a vchodové dveře z ulice (odchází-li z učeben poslední 
 ve večerních hodinách nebo o víkendech)

2.3. Desatero dobré(ho) lektora ICP
V  ICP se snažíme, abychom zde zaměstnávali jen kvalitní lektory a lektorky, kteří mají dobrý 
vztah k lidem z odlišných kultur. 
Zde uvádíme „desatero“ dobrého lektora a dobré lektorky ICP. 

leKTOR ČeSKéhO jazyKa V ICP:
 1. má vždy připravené materiály před začátkem výuky
 2. chodí vždy včas na výuku
 3. mluví na lekcích spisovným jazykem
 4. si drží profesionální přístup ke klientům, ke kterým má kladný vztah
 5. je politicky neutrální a nechová se stereotypně vůči klientům
 6. do výuky nevnáší vlastní názory a postoje
 7. vyplňuje při každé lekci řádně prezenční a evidenční listiny
 8. dodržuje termíny odevzdání výkazů práce
 9. v případě nemoci včas kontaktuje studenty a koordinátora o zrušení výuky
 10. dodržuje pokyny v tomto Manuálu a další psaná pravidla ICP

Pokud nebudete dodržovat tyto povinnosti, hrozí Vám ukončení spolupráce s ICP! 

Specifika výuky CJ pro

cizince dle zkušeností ICP

- doporučení

ˇ
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Každá jazyková skupina migrantů má svá specifika. Na následujících stránkách vás seznámíme 
s krátkými anotacemi jazykových skupin, které jsou nejčastěji zastoupeny v rámci kurzů v  ICP. 
Během výuky určitě sami načerpáte spoustu vlastních zkušeností. 

3.1. Specifika výuky u slovansky mluvících 
Studenti hovořící rusky jsou na kurzech slovansky mluvících v ICP zastoupeni v největším počtu, 
a díky tomu jsou v ICP jejich chyby a obtíže nejvíce zmapované. Chyby můžeme sledovat jak 
v oblasti fonetiky (výslovnosti), tak i gramatiky, slovní zásoby a stylistiky.
 
NejČaSTější Chyby:

fonetika:
 Kladení přízvuku jinam než na první slabiku, délka samohlásek je často považována 

 za přízvuk.
 Měkká výslovnost cizích slov (diktát, diplom, Diana).
 Výslovnost české samohlásky „o“ jako „a“ (palévka, akno).
 Problémy s výslovností „ř“.
 Ruská výslovnost číslovek, zvláště u číslovek 11 – 19 (vyslovují jako jedenácet…).
 Tvrdá výslovnost „y“, rozlišují výslovnost měkkého „i“ a tvrdého  „y“ (bili – byli).
 Měkká výslovnost „ne“, „de“, ,,te“ (nědělám, dobrý děň, tělefon, tělevize, něznám…).
 Výslovnost „e“ jako „je“ na začátku slova (Jeva, Jevropa).
 Krácení délek vokálů na konci slova: nov-(y), modern-(i), vyučovan-(i).
 Protahování délek u krátkých českých vokálů uprostřed slova (skónčit, bábička, podnikátel).
 Nerozlišují hlásky „h“ a „ch“ (ruština).
 Výslovnost souhlásek „ž“, „š“, „č“ je tvrdá.
 Souhlásky „ď“, „ť“, „ň“ jsou vyslovovány rozloženě jako dj, tj, nj (šťastný – štjastný).
 Souhláska „l“ má v ruštině tvrdou a měkkou variantu.

gramatika:
 Vynechávání slovesa „být“ v přítomném i minulém čase (my doma, my byli doma).
 Míchání ruské a české konjugace (děláju, znájem).
 Problémy s užitím sloves „vědět, znát, umět“ (znám, kdo to je, znám česky).
 Nevhodné užívání sloves „chodit“ a „jezdit“ (o víkendu jsem chodila do parku).
 Nepoužívání nebo chybné používání slovesa „být“ v minulém čase (já koupil, jsem koupil).
 Časté použití pomocného slovesa být i ve 3. osobě minulého času (on je četl, oni jsou četli).
 Nadužívání osobních zájmen před každým slovesem (já čtu knihu, on píše dopis).
 Samostatnost zvratného „se“, „si“, jeho odtržení od slovesa a jeho pořadí ve větě 

 (2. pozice ve větě, v minulém čase a v kondicionálu 3. pozice ve větě).
 Vyjádření negace u sloves - v češtině píšeme dohromady, nikoli zvlášť jako v ruštině 

 (ja ne čitaju).
 Kondicionál – zatímco ruština má pro všechny osoby pomocné slovo „by“, v češtině se mění  

 podle osoby: bych, bys, by, bychom, byste, by (stejně tak kdybych, abych…).
 Problém s tvarem slovesa „jíst“ v minulém čase (jel jsem mrkev).
 Zaměňování latinky a azbuky „y“ a „u“ při psaní i čtení (jdu do banku).
 Jiné předložkové vazby se slovesy (zeptat se učitelky – nikoli učitelku, jít k lékaři – nikoli do  

 lékaře apod.).

 Mít rád + akuzativ, rád + sloveso v určitém tvaru (nikoli v infinitivu): mám rád hokej – rád hraju  
 hokej (nikoli mám rád hraju či mám rád hrát).

 Sloveso mít + akuzativ (nikoliv u menja jesť + nominativ).
 Nominativ plurálu maskulin životných – dochází k měkčení: dobrý doktor – dobří doktoři.
 Chybné používání pádu po číslovkách: dva, tři, čtyři studenti x pět studentů.
 Stupňování adjektiv a adverbií: odlišné formy zakončení v češtině – komparativ: 

 -ejší/-ější/-čí/-ší než… (nikoli bolee čego) a superlativ pomocí prefixu nej- (nikoli samyj).
 Posesivní adjektiva: kamarádova kniha (nikoli kniha kamaráda).
 Chybné nahrazování 5. pádu 1. pádem: Dobrý den, paní učitelka!
 Používání dlouhých tvarů osobních zájmen: přinesl tobě dárek, viděl tebe tam…
 Akuzativ zájmena „oni“: vidím je (nikoli jich).
 Vynechávání čárek a háčků.

Stylistika, slovní zásoba:
 Mísení slovní zásoby: některá slova mají v češtině jiný význam než v ruštině (zápach – v ruštině  

 vůně, život – v  ruštině břicho, úžasný – v  ruštině hrozný, pozor – v  ruštině ostuda, krásnyj  
 – v češtině červený, mir – v češtině svět, zabyl – v češtině zapomněl apod.). 

Tipy na výuku s ohledem na výše zmíněné:
 U slovansky mluvících lidí se můžeme nejčastěji setkat s problémy v oblasti fonetiky. Tito lidé  

 mají způsob výslovnosti vžitý ze své mateřštiny. Problémem u nich není „naučit se“, ale spíše  
 „odnaučit se“ – týká se to především stálého měkčení „e“ a také krácení (až polykání) délek  
 samohlásek na konci slova a zároveň prodlužování délek u krátkých českých samohlásek upro- 
 střed slova. Souvisí to s rozdílným umístěním přízvuku v ruštině a v češtině. V ruštině nemusí  
 být přízvuk na začátku slova, proto někdy rusky mluvící zaměňují přízvuk za délku samohlás- 
 ky. Např. slovo VYučování se vyslovuje s přízvukem na 1. slabice, ale rusky hovořící ho vysloví  
 s přízvukem na dlouhé slabice: vyučoVÁni.

 S tím souvisí i problém výslovnosti předložky a následujícího slova. Zatímco v češtině přechází  
 přízvuk na předložku (NA stole, NA začátku), rusky mluvící vysloví na STÓle a pokud je dlouhá  
 samohláska ve druhé slabice slova, přenese přízvuk až na tuto druhou slabiku na zaČÁTku.

 Čeština ale rozlišuje mezi přízvukem a délkou. Přízvuk je vždy na začátku slova, popřípadě na  
 předložce před tímto slovem. Délka s přízvukem vůbec nesouvisí. Zcela jiný význam tak mají  
 slova: vir – vír, byt – být, práva – pravá, rána – raná, láska – laská apod.

 Rusky mluvící foneticky rozlišují tvrdé a měkké y/i, kdežto čeština y/i ve výslovnosti nerozlišuje (živý).
 V gramatice dělá největší problémy rusky hovořícím zařazování pomocného slovesa být v mi- 

 nulém čase (je pouze u 1. a 2. osoby) a nadužívání osobních zájmen před každým slovesem.  
 V češtině se tato zájmena používají jen při silném důrazu na tuto osobu: JÁ mám úkol, ON ho  
 nemá. Nebyl jsem tam ani JÁ ani ON. Problémem může být také zvratné zájmeno se, si a jeho  
 pozice ve větě. Zatímco v ruštině stojí vždy u slovesa, v češtině stojí na 2., případně 3. místě  
 (v minulém čase a v kondicionálu).

 Výhodou pro rusky hovořící je stejné chápání vidu u sloves – ruština, stejně jako čeština,  
 u sloves rozlišuje vid dokonavý a nedokonavý.

3.2. Specifika výuky u vietnamsky mluvících
Obecně se dá říct, že pro studenty s  vietnamštinou jako mateřským jazykem bývá největším 
problémem při studiu češtiny výslovnost. 
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NejČaSTější Chyby:

fonetika:
 Výslovnost je pro vietnamské studenty nesmírně obtížná – je nutné ji neustále procvičovat. 
 Velký problém dělá rozlišování „c“ a „s“, u čínských studentů je to pak zejména „b“ a „p“, „d“  

 a „t“. Vietnamci z některých provincií, často lidé bez vyššího vzdělání, zaměňují „n“ a „l“. Napří- 
 klad nes místo les, balán místo banán. Vietlam / Vietnam. To dělají i ve vietnamštině. U někte- 
 rých lidí je díky pečlivému procvičování možné tyto problémy výrazně redukovat.

 Ve vietnamštině se nevyslovují koncovky, což činí studentům velký problém. Například velice 
 často říkají mo / moc. Opět je důležité procvičovat a získat si důvěru studenta tak, aby pocho- 
 pil, že se nejedná o ponižování.

gramatika:
 Vietnamština není flektivní jazyk, slovní druhy v podstatě neexistují nebo lépe řečeno se dají 

 určit většinou pouze podle pozice ve větě (např. cam může znamenat pomeranč, pomerančo- 
 vý, oranžový atd.). Je potřeba to při výuce brát v potaz.

Stylistika, slovní zásoba:
 Zásadní je rozlišování ahoj a dobrý den. V České republice můžeme pozorovat, že je spousta  

 Čechů, kteří Vietnamcům tykají, případně jim říkají „ahoj“. Vietnamci si mezi sebou také často  
 říkají ahoj, ale často nechápou, že „ahoj“ není „dobrý den“, nebo že je mezi nimi skutečně velký  
 rozdíl. Ve vietnamštině se používá stejný termín pro všechny situace a vhodnost se koriguje zvo- 
 lením zájmena. Proto je třeba při výuce klást velký důraz na procvičování základních otázek,  
 na které se všichni studenti ptají, a na správné odpovědi. Na člověka, který na těchto pár otázek  
 odpoví například na úřadě správně, bude pohlíženo jinak (ač je to smutné). Proto téměř při kaž- 
 dé hodině u začátečníků doporučujeme procvičování otázek typu: „jak se jmenujete“, „odkud  
 jste“, „kolik je vám let“, „co děláte“, „jak jste dlouho v ČR“, „kde bydlíte“ atd.

Tipy na výuku s ohledem na výše zmíněné:
 Vietnamští studenti jsou všeobecně velice stydliví, pokud jde o hraní určitých rolí v rámci pro- 

 cvičování (role play), hry obecně, procvičování výslovnosti atd.
 V rámci ICP kurzů češtiny se většinou téměř v každé třídě objeví někdo, kdo nezvládá čtení 

 a psaní ani v mateřském jazyce.
 Je třeba si uvědomit a zohlednit ve výuce, že valná většina vietnamských studentů v rámci kurzů  

 češtiny v ICP nemá žádné vyšší vzdělání a často je čeština první cizí jazyk, se kterým se setkají.  
 Velice dlouho trvá, než pochopí, že čeština funguje jinak než vietnamština, nebo než jim dojde  
 abstraktnost jazyka. Pokud mají zkušenost s cizím jazykem, zpravidla se jedná o velice zastara- 
 lou formu výuky s nulovými výsledky. Z toho důvodu je pro vietnamské studenty velice obtížné  
 pochopit cvičení, domácí úkoly atd. Bohužel to téměř nikdy nedají najevo, nezeptají se, když  
 něco nechápou (ztráta tváře). Takže je nutné testovat, jestli látce rozumí a oklikami zjišťovat, jest- 
 li vše chápou. To často platí u cvičení, kdy ačkoli se studenti tváří, že pracují, po 5 minutách učitel  
 zjistí, že téměř všichni jen seděli a koukali do sešitu, protože nepochopili, co se má v daném  
 cvičení dělat. Učiteli nic neřekli. Učitel se nemůže spolehnout na to, že studenti říkají, že rozumí. 

 Studenti s vietnamštinou jako rodným jazykem také často „nechápou“, že se učí pro to, aby se  
 něco naučili a ne aby si učitel odškrtnul hotový domácí úkol (učím se pro sebe - ne pro učitele). 

 Vietnamští studenti mají velký problém s konverzací a s vymýšlením dialogů, s hraním rolí (role  
 play) atd. Často sdělují velice osobní detaily ze života, neboť ve Vietnamu je normální 
 ptát se na věk, na plat, na rodinu, na děti atd., a nechápou, že si můžou vymýšlet. Nebo že  
 by si naopak měli vymýšlet, aby procvičovali i jiné odpovědi. V tomto případě dobře funguje dát  
 studentům například papírek s veškerými informacemi o nové osobě, kterou budou hrát (v termi- 
 nologii Lídy Holé tzv. „nová identita“). Např. Pan Jiří Motejl, 76 let, z Prahy, ředitel. Takto se výborně  
 dají procvičit formální a neformální konverzace a studenti neříkají pořád dokola to samé – o sobě apod.

3.3. Specifika výuky u arabsky mluvících 
Protože arabsky mluví studenti z mnoha států, liší se lehce i jejich problémy podle toho, z které-
ho státu pochází.  Je jasně rozlišitelné, z jakých států – bývalých provincií - pocházejí a který jazyk 
dodnes nejlépe, kromě arabštiny, zvládají a používají (francouzština, angličtina). To se projevuje 
hlavně při čtení a psaní.
Arabští studenti se chovají emotivně - často se dojmou až k slzám či se dokáží mezi sebou pohá-
dat i o zdánlivě nepodstatné věci. Nicméně se také rychle usmíří, a to za vydatné slovní podpory 
všech přítomných.

NejČaSTější Chyby:

fonetika:
 Kladení přízvuku jinam než na první slabiku.
 Výslovnost „p“ a „b“ si neustále pletou - neslyší rozdíl (v arabštině písmeno „p“ neexistuje).
 Problémy s výslovností „ř“.
 U číslovek mají problém s jejich výslovností: 11  12  13  14  15  16  17  18  19  vyslovují

  „jedenácet“, „dvanácet“…
 Výslovnost a její pochopení u „i“ a „y“ je velký problém. V arabštině není měkké a tvrdé „i“. 

 Musí se to znovu a znovu procvičovat.
 Výslovnost „e“ a „ě“ je také problematická. Děti - dety a podobně.
 Výslovnost „ou“, „eu“, „au“ úplně ignorují. I po upozornění jim dělá výslovnost problémy, 

 připadá jim zbytečná.
 Dlouhé a krátké samohlásky jsou dalším problémem. Při psaní a čtení je naprosto ignorují, 

 stejně jako háčky. Při výslovnosti se trefí jen občas. Chce to hodně procvičovat (např. hezký 
 dům - hezky dům).

 Protože v  arabštině nejsou samohlásky jako je „e“, „o“ a krátké samohlásky se nepíší vůbec  
 (mají pro ně znaménka, která jsou například v koránu nebo v učebnicích pro 1. třídy, pak už  
 se vůbec nepíšou), mají s nimi v češtině neustálé problémy. Často zaměňují „o“ a „u“. Vznikají  
 pak jiná slova: půjdu – pojdu, a tak podobně. I u pokročilých je nutné stále procvičovat.

 „e“ často vyslovují jako „i“. Při psaném projevu zase „i“ píšou jako „e“.

gramatika:
 Ve větách opakovaně používají „já“. Třeba i třikrát v jedné větě.
 Problém se zvratným slovesem „se“ - musí se hodně procvičovat.
 Často vynechávají sloveso „být“. 
 Používání předložek : v Praze – ve Praze.
 Pletou si slovesa „jít“ a „jet“ - je nutné procvičovat.
 Slovosled ve větě je také nutné opakovaně vysvětlovat a procvičovat.
 Často si pletou „v“ a „f“. 
 Problémy dělají slova s více souhláskami po sobě, jako např.: čtvrtek - četvertek, nebo jmenuje  

 se – jemenuje se a podobně. 

Stylistika, slovní zásoba:
 Naučit se hodiny je pro ně velmi složité, protože v arabštině je jiný způsob: čtvrt na tři - dvě 

 a čtvrt, půl třetí - dvě a půl, tři čtvrtě na tři – čtyři bez čtvrt a tak podobně.
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3.4. Specifika výuky u neslovansky
mluvících - mix rodných jazyků 
Základním specifikem je skutečnost, že se v těchto skupinách setkávají studenti často s velmi 
odlišnými výchozími jazyky. To je výhodné v tom smyslu, že se (pokud učitel nedovolí, aby toto 
místo obsadila např. nejběžnější angličtina) čeština stává ústředním komunikačním jazykem  
a studenti pak tolik nesklouzávají k mateřskému jazyku.
Nevýhodou je, že se každý student potýká se zcela odlišnými problémy a v rámci skupinové vý-
uky se mu není možné věnovat tak, jak by bylo často třeba. Tento problém se objevuje ve všech 
oblastech – fonetické, lexikální i gramatické.
Dalším velkým a častým problémem je to, že se ve smíšených skupinách mohou vyskytnout 
studenti, kteří mají sotva základní vzdělání a jsou stěží schopni číst a psát. 

NejČaSTější Chyby:

fonetika:
 Prvním problémem, s nímž se lektor potýká, je vysvětlení výslovnosti. Každý jazyk způsobuje  

 odlišné obtíže při výslovnosti češtiny, ve smíšené skupině není zcela možné se těmto odlišnos- 
 tem věnovat individuálně už jen z toho důvodu, že lektor obvykle všechny jazyky, které se ve  
 skupině vyskytují, neovládá. 

 S fonetikou souvisí otázky fonetického přepisu a zápisu mluveného slova, psaní a čtení. Česká  
 písmena nebo písmena použitá v přepisu fonetiky mají studenti tendenci vnímat na pozadí  
 zápisu jazyka, který je běžný v jejich řeči. Pro ilustraci: v češtině se  „g“ čte vždycky jako „g“, což  
 není samozřejmé např. pro anglicky mluvící. Potíže to působí i studentům, kteří jsou s angličti- 
 nou obeznámeni. Podobná situace vzniká u písmen „c“, „j“ nebo „h“, které např. ve francouzštině  
 je pouhým znakem, který se nečte. U skupin s více výchozími jazyky je problém najít způsob  
 fonetického přepisu, který by vyhovoval všem, namísto aby je mátl.

 Studenti také dělají při čtení i psaní chyby způsobené zvyklostmi zápisu v jejich výchozím jazyce.  
 Mají naopak také tendenci ignorovat českou diakritiku, např. skutečnost, že „ž“ není totéž jako „z“  
 apod. Konkrétní problémy s výslovností, zápisem do jazyka, přízvukem apod. jsou pro anglič- 
 tinu, němčinu, francouzštinu, polštinu a portugalštinu dobře zpracovány v publikaci Čeština  
 jako cizí jazyk (úroveň A1).

gramatika:
 Každý výchozí jazyk má také jinou gramatickou strukturu. Mnoho evropských jazyků je flektiv- 

 ních, proto studentům, kteří je ovládají, nebude působit takové potíže pochopení českých  
 pádů a časování, jako např. anglickým mluvčím nebo studentům z Číny. Častým dopadem je  
 vznik „dvourychlostní“ skupiny, kde se bude obtížně pracovat jak studentům, tak učiteli.

Tipy na výuku s ohledem na výše zmíněné:
 Zvolit jako výchozí komunikační jazyk češtinu, aby pokud možno nebyl nikdo diskvalifikován  

 používáním jazyka, který neovládá. Studentům doporučit použití slovníků v tištěné nebo  
 internetové podobě, v ICP je internet.

 Adekvátně k tomu zvolit učebnici.
 Výslovnost a fonetický přepis: neustále opakovat a kontrolovat výslovnost i psaní. Ať už zvolíte  

 jakýkoli typ přepisu - mezinárodně platný nebo použijete k přepisu nějaký jazyk, vždy se ujis- 
 těte, že napsané všichni pochopili správně.

 Pokyny je třeba dávat, alespoň zpočátku, co nejjednodušší a nejjasnější. Můžeme začít jedno- 
 slovnými pokyny typu: „Pište, čtěte, poslouchejte…,“ většina z nich se dá předvést pantomi- 
 micky, není potřeba překladu.

 Co nejvíce využívat obrázky a gestikulaci.
 Při vysvětlování gramatiky nebo zadávání cvičení je žádoucí co nejvíc používat mezinárodní  

 termíny, které se v češtině vyskytují. I když to v češtině nemusí znít zcela přirozeně, studentům  
 to velmi zpřístupní češtinu a usnadní začátky. Např. slovo mezinárodní má synonymum inter- 
 nacionální, výrobek je také produkt apod. Je dobré, alespoň zpočátku, než si studenti zvyknou  
 na českou i Vaši výslovnost, psát slova a fráze co nejvíce na tabuli. Například slovo chaos je  
 mezinárodní, česká výslovnost je ale zcela odlišná od anglického /keios/.

 Gramatiku vysvětlovat co nejvíce v kontextu, i na úkor gramatických vzorů a termínů. „Škola:  
 Kde? Ve škole?“ Je to přístupnější pro všechny účastníky a nebudou zbytečně zahlcení velkým  
 množstvím gramatických termínů a pouček.

 Vzhledem k tomu, že není snadné pochopit často i neznámou gramatiku nebo slovo v cizím  
 jazyce, je dobré podporovat uvnitř skupiny spolupráci. Většinou se v každé skupině objeví  
 několik lidí, kteří mají stejný výchozí jazyk, takže ti, kdo gramatiku nebo slovní zásobu pocho- 
 pili, ji mohou s pomocí mateřštiny vysvětlit ostatním. Postupem doby se stejně studenti větši- 
 nou ve skupině posadí tak, aby seděli vedle sebe podle toho, jak moc si rozumí nebo pomáha- 
 jí. Učitel by měl hlídat, aby i nadále v komunikaci převládala čeština. Z tohoto důvodu je dobré  
 občas měnit dvojice nebo skupiny, v nichž studenti pracují.

 V případě, že některý student nezvládá dokonale čtení a psaní, pomáhá výše zmíněná spolu- 
 práce ve dvojici. Pomáhá také do výuky zařadit časté opakování a drilování.

3.5. Specifika výuky dětí
Obecně se dá konstatovat, že děti mají při osvojování si češtiny obdobné problémy jako dospělí 
(viz kapitoly o nich). 
Jejich velkou výhodou oproti dospělým ale je obecně lepší schopnost zapamatovat si, opa-
kovat, napodobit a obecně učit se novému. V kurzech ICP převládají ve skupinkách dětí před-
školního věku děti se slovanskou mateřštinou, konkrétně rusky mluvící. Další skupinkou jsou 
děti mluvící čínsky a vietnamsky, ojediněle se objevují i děti mluvící románským jazykem (špa-
nělština, portugalština). 
Děti, na rozdíl od dospělých, nejsou děleny do skupin podle mateřského jazyka ani podle úrov-
ně. Dělíme je podle věku na předškoláky a děti školního věku. Sylaby pro obě věkové skupi-
ny jsou podobné. Rozdíly jsou v podání témat jednotlivým skupinkám: je třeba komunikovat  
s dětmi přiměřeně jejich věku, podle věku volit i doplňkové aktivity či probírat témata do různé 
hloubky a především různým způsobem.

NejČaSTější Chyby:

Tipy na výuku s ohledem na výše zmíněné: 
 O typických obtížích pro jednotlivé skupinky dětí vzhledem k  jejich mateřštině pojednávají  

 konkrétní předchozí kapitoly.
 Co se týče fonetiky, je nutné brát v potaz skutečnost, že se u dětí objevují vady řeči nebo šišlá- 

 ní. Na druhou stranu ale obecně platí, že skvěle napodobují, co slyší. Proto jsou schopny dobře  
 vyslovovat i intonovat.

 Oproti dospělým mají děti často lepší slovní zásobu vzhledem k tomu, že v ČR navštěvují mateř- 
 skou školku nebo školu. Díky tomu si i rychleji dokážou osvojit gramatické struktury a slovosled.

 Většina dětí se česky více či méně srozumitelně domluví, ale je běžné, že se během prvních  
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 týdnů stydí a z toho důvodu se neprojevují. Ojediněle přijde do kurzu v ICP dítě, pro které jsou  
 lekce prvním kontaktem s češtinou vůbec. V tomto případě je dle zkušeností lepší nechat dítě  
 navazovat kontakt s ostatními dětmi, nechat ho sledovat, co se děje, neklást mu otázky, a spíše  
 vyčkávat, až samo začne vyvíjet aktivitu.

 Kurzy českého jazyka pro děti v ICP jsou realizovány zábavnou formou. Součástí lekcí jsou  
 výtvarné činnosti a různé hry, což by děti mělo postupně motivovat k zapojení do výuky.

3.6. Spisovná vs. hovorová čeština,
obecná čeština
 Naším národním jazykem je jazyk český, který ale není zcela jednotný. Nehovoříme vždy  
a všude stejně, jinak mluvíme doma nebo s přáteli, jinak na veřejnosti. Liší se i vyjadřování starších  
a mladších lidí. Značné rozdíly jsou pak v projevech psaných a projevech mluvených. Zcela zá-
sadní je však rozdíl mezi jazykem spisovným a nespisovným.

 Spisovný jazyk je nejdůležitější a nejdokonalejší útvar našeho národního jazyka. Má funkci 
národně reprezentativní. Je určen pro veškerý veřejný styk – na úřadech, ve školách, v médiích 
tištěných, mluvených i internetových. Podoba spisovné češtiny je dána soustavou pravidel, která 
určují psanou i mluvenou podobu jazyka. Spisovná čeština je kodifikována v Pravidlech českého 
pravopisu, Slovníku spisovného jazyka českého, Slovníku spisovné češtiny, Akademickém slovníku 
cizích slov.

 Mluvenou formou spisovné češtiny je tzv. čeština hovorová. Od psané formy se liší například 
tím, že zahrnuje též jazykové prostředky bližší nespisovné češtině, které postupně začínají být 
vnímány jako spisovné, např. táta (otec), motorka (motocykl), garsonka (garsoniéra), malér (ne-
příjemnost), můžu/můžou (mohu/ mohou).

 Nespisovný jazyk – se celkově projevuje jako nářečí nebo nadnářečí (na Moravě, ve Slezsku,  
v Čechách), mluva profesní, slang a argot. V minulosti byla nářečí odlišnější, rozdíly se však postupně 
zmenšovaly a vytvářely se různé nadnářeční útvary a interdialekty. Na území Čech se tímto způsobem 
vytvořila obecná čeština, která je nejrozšířenější formou běžného dorozumívání na českém území.

 Obecná čeština dnes mnohem více proniká do filmu, divadla, literatury i do veřejných sdělova-
cích prostředků. Proto i výuka češtiny pro cizince musí nyní mnohem více zohlednit a respektovat 
potřeby běžné každodenní komunikace. Ve výuce více či méně důsledně používáme spisovnou 
češtinu, ale v běžně mluvených projevech včetně rozhlasu a televize často dochází ke střídání spi-
sovných a nespisovných tvarů. Máme tedy obecnou češtinu do výuky zavádět? A jakým způsobem?

 Jak spisovná, tak obecná čeština jsou správné a legitimní varianty jazyka, ale každá z nich je 
vhodná pro jiné prostředí, jinou situaci a jiný způsob vyjadřování – a to bychom měli zohlednit při 
výuce českého jazyka. Nižší jazykové úrovně (A1-A2) zachycují běžné komunikační situace, proto 
bychom měli zohlednit mluvený charakter jazyka – např. hrnek (ne šálek), kluk a holka (ne hoch  
a dívka), dneska (ne dnes), chleba (ne chléb), moc (ne velmi), líp, víc (ne lépe, více), tenhle (ne 
tento), obývák (ne obývací pokoj). Důležitá je i možnost stručného vyjádření – podle situace  
a kontextu, např. na nádraží nepoužijeme zdvořilou dlouhou frázi: “Dobrý den, prosím vás, chtěl 
bych jednu jízdenku…“, ale řekneme stručně: „Jednou Karlovy Vary.“ Na úrovni B1 by měli studenti 
umět rozlišit prvky obecné a spisovné češtiny. Učitelé by měli přihlížet ke konkrétním potřebám 
studentů – záleží, jak dlouho se učí, jaký mají cíl a stupeň pokročilosti a čeho chtějí dosáhnout.

Informace k jednotlivým

úrovním kurzů českého

jazyka v ICP
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V následující kapitole jsou popsány jednotlivé úrovně kurzů českého jazyka, které jsou realizová-
ny v ICP. Jelikož nejčastějším typem kurzu je v ICP úroveň začátečníků, je tato úroveň rozepsána 
v  textu nejpodrobněji. Rozdělení dle následujících úrovní vychází ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky1.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) je systém vytvořený na základě dokumentu 
Rady Evropy, který umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích 
jazyků v rámci Evropské unie. V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti 
cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozu-
mění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta.

4.1. Úroveň A1
Je to úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí a jsou 
schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami 
dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí 
vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu. V základních školách žáci dosahují této 
úrovně přibližně na konci 7. třídy.

Obecné cíle výuky
Po zvládnutí jazykové úrovně A1 je student schopen rozumět každodenním výrazům a základ-
ním frázím a umí je používat. Dovede se představit a podat základní informace a klást otázky  
o sobě, lidech kolem sebe, věcech, které vlastní, svém bezprostředním okolí a místě, kde žije. Je 
schopen se domluvit v běžných situacích (např. v restauraci, obchodě, v dopravním prostředku). 
Porozumění na této úrovni předpokládá zřetelnou výslovnost, převážně spisovnou češtinu, zná-
má slova, a předvídatelnou situaci. Student na úrovni A1 dovede napsat krátká a jednoduchá 
sdělení (např. krátký e-mail, přání nebo vzkaz) a dovede vyplnit formulář obsahující osobní úda-
je (např. jméno, příjmení, země původu apod.).

Po absolvování úrovně a1 by studenti měli dobře ovládat:2

gRamaTIKa:
 Přítomný a minulý čas
 Důkladně: 1. a 4. pád jednotného čísla u podstatných a přídavných jmen
 Částečně:

- 2., 5. a 6. pád jednotného čísla, 1. a 4. pád množného čísla podstatných jmen
- 3. pád zájmen (ve frázích typu „Je mi 20 let“)
- 7. pád ve spojeních „Jedu metrem, autem...“

 Slovosled a zvláštnosti české věty

TémaTa:
 Představování, základní informace o sobě
 Město, Kde je …?, Doprava
 Jídlo, pití, restaurace
 Rodina
 Počasí
 Dům a byt

 Obchody a nakupování
 Lidské tělo, u doktora
 Co jsem dělal včera, o dovolené, když jsem byl malý

PSaNí
Naučí se napsat jednoduchý formální a neformální e-mail a vyplnit dotazník s osobními  
informacemi

gRamaTIKa Na úROVNI a1:
Obecně by student měl porozumět tomu, že existují určité, pro češtinu specifické, výrazové 
prostředky, vycházející z její flexívní povahy (na této úrovni zejména časování a pády, je třeba, 
aby si student zvykl na to, že se mění tvary slov, přídavných jmen a zájmen a ideálně se naučil 
je dle svých potřeb tvořit na základě volně dostupných gramatických přehledů), a porozuměl 
tomu, že mají určitou funkci (např. akuzativ – přímý objekt, vokativ při oslovování – stačí jen 
část pádů).

Pády:
Důraz je kladen na 1. a 4. pád jednotného čísla, méně pak na 2. a 6. pád jednotného čísla a voka-
tiv. Je vhodné alespoň částečně probrat množné číslo v 1. a 4. pádě.

Student dobře ovládá:
- 1. a 4. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen, také krátké tvary zájmen (mě, tě, ho)
Částečně:
- 2. pád jednotného čísla v souvislosti s pohybem a místem – v návaznosti na předložky z, do, 
kolem, u, vedle, vlevo, vpravo od…
- 6. pád: v kontextu místa, možno omezit na fráze – ve škole, v parku, v kostele, v obchodě, ide-
álně dle potřeby studentů
- 1. a  4. pád množného čísla (jen u neživotných)
- 5. pád: zejména s ohledem na potřeby studentů (jejich vlastní jméno, jména přátel, kolegů 
nebo v rodině), dále formální oslovení pane, paní, slečno
Možno též:
- 7. pád (postačí fráze – metrem, autobusem, tramvají, předložka s – s manželkou, s manželem)
- 2. pád množného čísla (v mužském rodě pouze neživotný) – v kontextu počítání, jako analogii 
k určitému vzoru: např. 1 dolar, 2, 3, 4 dolary, 5, 6 dolarů (podobně jenů, rublů, domů, stolů atd.), 
stejným způsobem koruna (také žena, škola atd.) a euro (auto, divadlo, kino atd.)
- 3. pád: zejména zájmena, také koncovka -ovi: bratrovi, doktorovi, ženský rod nejtypičtější e/ě, 
-i (Haně, Marii), zejména po předložce k – k doktorovi

Slovesa:
- Sloveso být, modální slovesa moct, muset, umět, tykání/vykání
- Infinitiv a jeho užití po modálních slovesech: musím studovat, můžu jít atd.

Přítomný a minulý čas
- Budoucí čas částečně: sloveso být, budoucí čas nedokonavých sloves (budu pracovat), doko-
navá slovesa jen zčásti – zejména u sloves pohybu: pojedu, poletím, půjdu, eventuálně dle spe-
cifických potřeb studentů
- Vid: studenti si obvykle sami všimnou, že existují tvary číst/přečíst, psát/napsat. U neslovan-
ských začátečníků v tomto případě pouze upozornit na existenci vidu, u slovanských nebo rych-
leji pokračujících skupin možno probrat i vidy. Pro úroveň A1 je lépe preferovat nedokonavé 
tvary sloves
- Kondicionál: pouze vazba chtěl/a bych, je možné upozornit, že se takto dají použít i ostatní slovesa.

3   Více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky. 

1  Více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky. 
2  V této kapitole je čerpáno z učebnic češtiny: HÁDKOVÁ, M., LÍNEK, J., VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk – 
Úroveň A1. Praha: MŠMT, 2005.; HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština Expres A1. Praha: Akropolis, 2011.
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- Rozkazy a pasívum: pouze jako fráze, podle potřeb studentů např.: Stůj, podej, jdi/jděte, jeď/
jeďte, zavřeno, otevřeno

adjektiva:
- Rozlišení na měkká a tvrdá adjektiva, závazně tvary 1. a 4. pádu, žádoucí je také naučit se tvary 
ve 2. a 6. pádě jednotného čísla

zájmena:
- Osobní: já, ty, on, ona, ono/to, my, vy, oni; závazně krátká forma 1. a 4. pádu jednotného čísla, 
také krátká forma dativu pro užití ve frázi „kolik je ti let“ - Je mi, ti, mu
- Přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
- Tázací/vztažná: kdo, co, jaký, který, čí
- Ukazovací: ten, ta, to (tenhle, tahle, tohle)
- Dále: někdo, něco, nikdo, nic, všechno
- V případě rychlého progresu skupiny nebo studentů, jejichž mateřštinou je slovanský jazyk,  
je žádoucí rozšířit o další zájmena neurčitá a záporná a další pády (např. nějaký, žádný, také ve 
4. a 2. pádě atd.)

Číslovky:
- Základní číslovky (je dobré upozornit na genitiv plurálu)
- Řadové číslovky zejména s ohledem na použití v datu
- Násobné číslovky: jednou, dvakrát, třikrát atd.
- Částečně také výrazy: několik, málo, trochu, čtvrt, půl, tři čtvrtě + genitiv

Příslovce:
Zejména místa (nahoře, dole, nahoru, dolů, domů, doma, vpravo, vlevo…), času (dopoledne, 
odpoledne, ráno,...), frekvence (často, nikdy, někdy) a tázací (kde, kdy, jak často, jak, odkud, proč)
Také: docela, trochu, moc, velmi, hodně

Předložky:
Zejména se 4. a 2. pádem: na, do, vedle, u, od, z

Spojky:
Spojky: a, ale, nebo, že, protože, ani

Studenti by dále měli vědět: 
- V běžné oznamovací větě není nutné užívat osobní zájmeno („Mluvím česky“ a ne „Já mluvím česky“)
- V češtině je poměrně volný slovosled, jeho funkce, např. v angličtině, jsou v češtině nahrazeny flexí
- Existuje shoda podmětu a přísudku: zejména v čísle: Petr pije – Petr a Eva pijou /pijí. Také shoda  
v minulém čase: Petr studoval, Eva studovala

dOPORuČeNá lITeRaTuRa, PublIKaCe a maTeRIály:
ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech I a II. Praha: Karolinum, 2014.
CVEJNOVÁ, J., HONZÁKOVÁ, P., HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ, D., KESTŘÁNKOVÁ, M., MÁLKOVÁ, P. Připravte se 
s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011.
HÁDKOVÁ, M., LÍNEK, J., VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A1. Praha: MŠMT, 2005.
HOLÁ, L. New Czech Step by Step. Praha: Akropolis, 2004.
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština Expres A1. Praha: Akropolis, 2011.
Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s externími tvůrci zkoušky. Zkouška z českého jazyka pro 
trvalý pobyt v ČR - modelová verze. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013.

Kolektiv autorů. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň 
A1). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008.
REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech (Elementary Czech). Praha: vydala Ivana Rešková, 2009.
ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2013.

4.2. Úroveň A2
Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování  
a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše 
konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jed-
noduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě. Žáci dosahují této úrovně přibližně na 
konci základní školy.

Obecné cíle výuky
Cílem je upevnit a rozšířit znalosti, které studenti získali na úrovni A1. Tzn. zejména upevnit po-
užívání přítomného a minulého času a skloňování v jednotném čísle. Dále se studenti budou 
hlouběji zabývat gramatikou, která byla na úrovni A1 pouze zmíněna nebo pojednána jen letmo, 
tzn. zejména budoucí čas a s tím související dokonavý a nedokonavý vid. Zdokonalí se v použí-
vání již částečně probraného 2., 3., 7. a 5. pádu jednotného čísla a 1. a 4. pádu čísla množného. 
Na úrovni A2 by měli nově zvládnout kondicionál, imperativ, fráze se 3. pádem, přivlastňovací 
přídavná jména.
Naučí se důkladněji hovořit o tématech ze základní úrovně – o sobě – nyní obohaceno o základní 
pocity, vyjádření názoru apod., o své rodině, místě, kde žijí, způsobu, kam a jak se dopraví. Nový-
mi tématy by měl být vzhled a základní popis charakterových vlastností. 

Po absolvování úrovně a2 by studenti měli dobře ovládat:

Všechny pády jednotného čísla u substantiv: 
Všechny pády byly v nějaké míře pojednány na úrovni A1, ty, kterým nebyla věnována taková 
pozornost, jako 1. a 4. pádu, budou probrány opětovně a v dalších kontextech, např.: 

 2. pád: (na úrovni A1 zejména z Ameriky, do školy). Nově: další předložky s místem (vedle,  
 u, kolem; výrazy půl, čtvrt, trochu, málo…; mapa Prahy, šálek kávy atd., kniha Petra apod.)

 7. pád: (na úrovni A1 zejména v souvislosti s dopravou: metrem, tramvají; s manželem, man- 
 želkou apod.) Nyní: vztahy (chodím s, žiju s..), jídlo (káva s mlékem) a v kontextu místa: mezi,  
 pod, nad...

 3., 5. a 6. pád – zopakována a prohloubena znalost

množné číslo: 
Zopakována a prohloubena bude znalost 1. a 4. pádu; obohacena o mužský rod životný a 2. pád 
množného čísla

zájmena:
Na úrovni A1 se studenti naučili zejména krátké tvary 3. a 4. pádu, především ve frázích „Kolik je 
ti let? - Je mi ….“, „Je mi špatně“, „Bolí mě hlava“ apod.
Na úrovni A2 se naučí používat osobní zájmena ve všech pádech a tvarech.
Dále zájmena někdo, nikdo, kdo, co, který (-á,-é), jaký (-á,-é) ve všech pádech jednotného čísla

Přídavná jména:
Nově přídavná jména přivlastňovací: matčin, otcův v nominativu; u rusky mluvících nebo 
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rychlejších studentů možno ve všech pádech. Bude probráno stupňování alespoň základ-
ních přídavných jmen

Slovesa: 
minulý, přítomný a budoucí čas, podmiňovací a rozkazovací způsob, zvratné pasívum; další 
předpony – vyjít, sejít, přejít…(v A1 byly jenom odejít, přijít…)

Příslovce:
na úrovni A1 byla probrána zejména základní příslovce místa a času (nahoře, dopoledne, doleva).
Nyní zdůraznit existenci příslovcí způsobu a opakovaně poukazovat na jejich tvary, které se liší od 
přídavných jmen: dobře x dobré, špatný x špatně apod. - tzn. probrat zakončení příslovcí.
Nově budou probrána zejména příslovce míry: málo, trochu, dost, velmi, která se pojí s 2. pádem 
jednotného nebo množného čísla.

Číslovky:
Důkladněji budou probrány číslovky řadové, které se na úrovni A1 vztahovaly především k datu. 
Nyní možno poukázat na flexi (a procvičit), která je totožná s přídavnými jmény.
Základní stupňování (dobře – lépe – nejlépe, špatně – hůře – nejhůře…)
Důraz na výrazy čtvrt, půl, tři čtvrtě se 2. pádem
Model pro skloňování číslovek – 2. pád při vyjadřování času: Od deseti do pěti

TémaTa:
Student se zejména naučí šířeji hovořit o tématech, která se již probírala na úrovni A1, a to:
1. Podávat informace o sobě (tzn. Představování a základní otázky a informace o sobě, 
také dotazníky, telefonování apod.)
Slovní zásoba: národy, národnosti, jazyky+ formální a neformální mluva, obraty
Gramatika: vokativ
Fráze: ty, které se vztahují k osobním preferencím: „Líbí se mi“, „Rád …“, „Chutná mi“ atd.

2. jídlo, pití, restaurace, nově příprava a úprava jídla, základní stížnosti v restauraci, kde 
se jídlo vyrábí, pěstuje atd.
Gramatika: množné číslo neživotných podstatných jmen – u názvů jídla (hranolky, brambory);  
4. pád – „Dám si ….“, zvratné pasívum: pivo se vaří, chřest se pěstuje, 7. pád (káva s mlékem)
Výrazy: trochu, kousek, něco + genitiv (trochu cukru, něco sladkého)
„Chutná mi..“, „Nechutná mi…“, „Mám rád..“

3. Rodina s důrazem na vztahy, charakter
Slovní zásoba: rodina (opakování + nové výrazy - švagrová, tchán…); slovní zásoba týkající se 
vztahů – chodit s, vdát se za, žít s, rozejít se s, hádat se s…, trochu, dost líný…
Gramatika: posesivní adjektiva (bratrovo auto); 7. pád; nikdo, někdo, něco, kdo, co, nic ve všech pádech
Výrazy: související s vyjádřením mínění: „Myslím, že“, „Podle mě“, „Je možné, že…“

4. místo, kde bydlím, jak se tam dostanu
Slovní zásoba: hrad, trh, kašna, kopec …
Gramatika: předložky se 7. pádem (nad, pod, mezi), 7. pád, opakování předložek týkajících se 
místa; předpony související s pohybem – přijít, odejít, vyjít, sejít, přejít …
Fráze: „Jak se dostanu? - Jeďte …“ 

5. Oblečení, vzhled
Slovní zásoba: např. kudrnaté vlasy, dlouhé nohy atd.; důraz na adjektiva; oblečení, doplňky
Gramatika: 1. pád množného čísla, nově zejména s ohledem na přídavná jména (kudrnaté vlasy); 

nepravidelné plurály – uši, oči, 4. pád množného čísla u neživotných; stupňování přídavných 
jmen v souvislosti s popisem osob
Fráze: „Líbí se mi“, „nelíbí se mi“, „sluší ti“, „padne mi“, „je mi to dobře“, …

6. Vyprávění o minulosti (příhody), práce, plánování budoucnosti
Slovní zásoba: zejména slovesa dokonavá, názvy zaměstnání, slovní zásoba související se za-
městnáním – zkrácený úvazek, pracovní doba; žádost o práci, životopis
Gramatika: vid dokonavý a nedokonavý (bylo na něj částečně poukázáno na úrovni A1), minulý 
čas a budoucí čas – opakování, budoucí čas probrán důkladněji

7. zdvořilost, kdybych vyhrál v loterii
Gramatika: podmiňovací způsob
Výrazy: „Kdybych ….“, „Měl bys ….“, „Chtěla bych...“

8. Předměty, návody k použití
Slovní zásoba: další předměty kolem nás; přídavná jména, která je popisují: dřevěný, kovový, 
kulatý, rovný,….
Gramatika: 2. pád ve výrazech ze dřeva, ze železa,….; rozkazovací způsob – zapněte, otevřete,…

9. můj denní program
Model pro skloňování číslovek: od osmi do dvanácti pracuji, od dvanácti do dvou...

4.3. Úroveň B1
Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, 
události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích  
a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mo-
hou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu. Žáci této úrovně 
dosahují přibližně na konci 2. ročníku střední školy.

Obecné cíle výuky
Rozšířit znalosti gramatiky a slovíček v oblastech, které se již probíraly na úrovni A1 nebo A2, 
zejména znalost českých vidů, předpon a přípon, které jsou zejména pro studenty, jejichž mateř-
štinou není slovanský jazyk, neustálým bojem. Předpokládá se solidní znalost všech sedmi pádů 
v jednotném čísle pro podstatná jména, zájmena a přídavná jména, takže touto gramatikou se 
na úrovni B1 budeme zabývat jen okrajově. Novými formami mají být všechny pády v množném 
čísle. Slovní zásoba a frazeologie se bude věnovat převážně novým, abstraktnějším a celospo-
lečenským tématům a v souvislosti s tím frázím, které studentům pomohou lépe a detailněji 
vyjádřit svůj postoj, názor, preference apod. Probíraná témata budou například sporty, zdraví  
a životní styl, kultura, ekologie, obchod, historie, jimiž se předcházející úrovně nezabývaly nebo 
jenom velmi základně (okrajově).

Po absolvování úrovně b1 by studenti měli dobře ovládat:

gRamaTIKa:

Podstatná jména:
Nová gramatika: tvoření podstatných jmen ze sloves
2., 3.,  6., 7. pád množného čísla
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Doporučení: 1. a 4. pád byly pojednány na předcházejících úrovních, doporučuje se ale jejich zopako-
vání, zejména u mužského rodu životného. Taktéž se doporučuje zopakování pádů jednotného čísla.

Slovesa:
Opakování a prohloubení: vidy, prefixy, kondicionály, zvratné pasívum
Nově: opisné pasívum

Přídavná jména:
Nová gramatika: odvozování přídavných jmen od sloves
Doporučuje se zopakovat stupňování

Příslovce: 
Doporučuje se zopakovat stupňování a tvorbu příslovcí, další příslovce

Číslovky:
Nové: deklinace číslovek, druhové číslovky a jejich skloňování, zlomky a desetinná čísla. Doporu-
čujeme zopakovat řadové a násobné číslovky

další spojky: 
ačkoliv, avšak, až, dokud (ne), i když, jakmile, kdyby, neboť, -li, než, pokud, přesto, přestože, zatím

TémaTa:
Vzhledem k tomu, že studenti úrovně B1 ovládají již v určité míře základní českou gramatiku  
a jsou schopni pohovořit zejména o tématech týkajících se jich samých a jejich nejbližšího okolí, 
dá se předpokládat, že jsou schopni se do značné míry ve svém okolí orientovat a domluvit, 
témata pro úroveň B1 není nutné příliš podrobně rozepisovat - měla by vycházet více z potřeb 
studentů. Je tedy do značné míry na lektorovi a studentech, v souvislosti s jakými tématy chtějí 
probrat gramatiku, která ještě nebyla probrána na úrovních A1 a A2.
Celkově by se měla probíraná témata posunout od mluvení o sobě a bezprostředním okolí  
k celospolečenským a abstraktnějším skutečnostem a pouhé prosté popisování nebo sdělování 
obohatit o vyjádření vlastního názoru a pocitů.
Doporučená témata: zdraví, sport, životní styl, móda, kultura, ekologie, obchod, historie

Příklady toho, jak je možné propojit požadovanou gramatiku a požadovaná témata:3

1. České svátky a tradice
Gramatika: opakování řadových číslovek a data, letopočtu. Nově hodiny: čtvrt na + akuzativ, půl 
+ genitiv (čtvrt na pět, půl šesté …); předložky s časem

2. muži versus ženy
Slovní zásoba: práce považované za typické ženské a mužské domácí práce, dokonavá a nedoko-
navá slovesa, slovní zásoba související s prací
Fráze související s vyjádřením názoru: „Řekla bych“, „V podstatě ano“, „Souhlasím, ale …“
Gramatika: vid, opakování budoucího času, spojky až/když+ opakování množného čísla mužské-
ho rodu životného (1. a 4. pád)

3. Sporty a volný čas
Slovní zásoba a fráze související se sportem, důraz na vidy: plavat, přeplavat, vystoupit, vystupo-
vat; dařit se, podařit se ….; slovesa související s pohybem; výlety a dovolená
Gramatika: Předpony (vyjít, přejít, přeplavat, přicházet, přijít…)

4. zdraví a životní styl
Slova související se zdravím a životním stylem, nemocí, nemocnice, lékaři, oddělení v nemocnici
Fráze se 3. a 4. pádem: bolí mě, píchá mě, líbí se mi …., tentokrát i v minulém čase
Gramatika: rozkazovací způsob a opisný rozkazovací způsob (ať bere vitamíny)

5. Kultura a umění
Slovní zásoba související s divadlem, filmem, hudbou atd., vstupenkami, rezervací vstupenek, 
orientací v kulturním přehledu apod., názor na film, divadelní představení,…
Gramatika: 2. pád množného čísla (kniha povídek, autor románů...), opakování přivlastňovacích 
přídavných jmen (Janáčkovy opery) – zejména v 1. pádě
Další možný způsob procvičení 2. pádu množného čísla: recepty, nákupy: 5 kilo banánů atd.

6. jací jsme a jak vypadáme
Slovní zásoba popisující vzhled a charakter
Gramatika: stupňování přídavných jmen a příslovcí; množné číslo životných podstatných jmen 
v 1. a 4. pádě

7. Věk informací
Slovní zásoba související s médii – zejména časopisy a noviny (úvodník, komentáře, zprávy, zprá-
vy z domova), počítač, internet
Gramatika: 6. pád jednotného a zejména množného čísla (v Českých Budějovicích...), pomnožná 
podstatná jména (zejména v souvislosti s názvy míst, měst, obcí...)

8. Společnost, hodnoty a my
Související slova: moc, hodnota, bohatství, příjem, vydělávat, úspěch atd.
Fráze: vyjádření pravděpodobnosti: určitě, jistě, je jisté, je vhodné, zakázáno...
Gramatika: opakování kondicionálu, věty s aby, měl bys apod.

9. Náš svět
Slovní zásoba týkající se aktuálních problémů společenských i ekologických – chudoba, nízká 
životní úroveň, válečné konflikty, znečištění ovzduší, počasí atd.
Gramatika: 3. pád množného čísla (škodit budoucím generacím, věřit politikům, protestovat pro-
ti kácení pralesů ….); spojky

10. Investujeme, obchodujeme, podnikáme
Slovní zásoba související s obchodem, podnikáním, firmami atd.
Gramatika: 7. pád množného čísla (spokojení s dosavadními výsledky atd.), spojení s instrumen-
tálem: překvapený, spokojený s, proslavený, proslulý, vyděšený, rozzlobený, potěšený čím

11. móda a oblečení
Slovní zásoba související s oblečením, přídavná jména: hluboký, krátký, špičatý, kulatý atd.
Gramatika: pomnožná podstatná jména, druhové číslovky, skloňování číslovek

12. Česká historie
Slovní zásoba související s událostmi v české historii ve 20. století a životem v komunismu
Gramatika: Zvratné a opisné pasívum, slovesná podstatná a přídavná jména

dOPORuČeNá lITeRaTuRa, PublIKaCe a maTeRIály:
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Česky krok za krokem 2 (B1). Praha: Akropolis, 2009.
HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 3 (A2/1). Praha: Akropolis, 2014.

3  Zpracováno podle učebnice HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis, 2012.
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4.4. Děti předškolního věku
ObeCNý POPIS úROVNě
Kategorie dětí předškolního věku zahrnuje děti ve věku od 3 do 6 let. Na rozdíl od dospělých 
klientů se děti nerozdělují podle úrovní a mateřského jazyka. Všechny skupinky si jsou podobné 
v tom, že jsou v nich děti, které česky vůbec nemluví ani nerozumí, a zároveň děti, které už v ně-
jaké míře mluví a rozumí. Má to výhody v tom, že ti, kteří umí víc, pomáhají těm, jejichž znalosti 
jsou malé, a jdou jim v lecčems příkladem.
Přesto, že úroveň znalosti češtiny je rozdílná, sylaby zůstávají stejné. Je však možné a žádoucí 
je během hodin rozšiřovat o další slovní zásobu nebo gramatické konstrukce podle reálných 
schopností dětí.
Hodinová dotace kurzu je 50 x 45 minut.

Sylabus
Sylaby jsou pro co nejsnazší orientaci koncipovány následovně: název tématu a jeho upřesnění, 
vypsání gramatických struktur, základní slovní zásoby a základních frází, se kterými se děti bě-
hem lekce nově či spíše ve správné formě seznámí, a uvedení doporučených aktivit. U posledně 
jmenovaného se jedná spíše o inspiraci – aktivity, které se u dětí setkaly s úspěchem; fantazii 
lektora se meze nekladou. Hodně aktivit můžeme najít v učebnici Domino 1 a 2, tematické oma-
lovánky nebo návody na výtvarné aktivity jsou volně ke stažení na internetu.
V sylabu se vychází z nastavení, kdy každému tématu lektor věnuje 2 lekce po 90 minutách (tedy 
1 týden, jsou-li lekce 2x týdně). Zbylých 90 minut zaberou organizační úkony (registrace dětí, 
rozdávání diplomů na závěr kurzu atd.).
Sylabus je zpracován podle učebnic domino 1 a domino 2.

1. ahoj! – Představení sebe a rodiny, oblíbená hračka a oblíbená činnost
- Gramatické struktury: sloveso „jmenovat se“ v různých osobách, sloveso „být“ v pozitivních  
i negativních tvarech
- Základní slovní zásoba: ahoj, dobrý den, na shledanou, táta, máma, sestra, bratr, hračka
- Základní fráze: Jmenuju se… Bydlím… Maminka je prodavačka. Je mi… Kdo to je? – To je Mi-
chal. To je Petr? – Ne, to není Petr.
- Doporučené aktivity: pracovní list se jménem, na který se děti podepíší (případně s pomocí 
lektora) a nakreslí sami sebe; výroba jmenovek (aktivity z učebnice)

2. školka – Kde je školka, jak tam děti jezdí, co je ve školce a ve třídě, co dělají ve školce?
- Gramatické struktury: 6. pád vybraných podstatných jmen, 1. osoba vybraných sloves pro vyjá-
dření činností ve školce, 7. pád podstatných jmen (dopravní prostředky)
- Základní fráze: Do školky jezdím autem (autobusem, tramvají, …)/ chodím pěšky. Co tam je? 
– Je tam… Co děláš? – Hraju si, povídám si, stavím si, kreslím si, vystřihuju, zpívám, jím, spím.
- Základní slovní zásoba: školka, třída, šatna, zahrada, stůl, koberec, okno, dveře, kamarádi, paní 
učitelka, děti; hračky a pomůcky: nůžky, štětec, pastelky, vodovky, kelímek, papír, čtvrtka, kostky, 
lego, panenky, vlaky, auta, plyšová zvířátka atd.; dopravní prostředky: auto, autobus atd. a popis 
cesty, příslovce: nahoře, dole, vepředu, vzadu, vpravo, vlevo, uprostřed
- Doporučené aktivity: aktivity z učebnice, omalovánky, hra na poznávání předmětů (vezmeme 
např. štětec, tužku, nůžky, kelímek, pastelky, ořezávátko, gumu apod., předměty společně s dět-
mi pojmenujeme a po otázce „Kde je štětec?“ necháme děti, aby pojmenovaný předmět ukázaly. 
Další možnost je, opět po pojmenování všech věcí, nechat děti, aby se otočily zády a nějaký 
předmět schovat. Ony musí poznat, co chybí, případně co je mezi předměty navíc.)

3. Kamarádi – Představení kamarádů dětí ze školky či z kurzu, jací jsou, jaké vlastnosti má 
(nebo nemá) mít kamarád
- Gramatické struktury: adjektiva, opozita, sloveso být ve spojení s adjektivy
- Základní fráze: Můj kamarád/moje kamarádka se jmenuje… Je chytrá a hezká.
- Základní slovní zásoba: hezký, ošklivý, chytrý, hloupý, velký, malý, milý, protivný, pilný, líný
- Doporučené aktivity: vystřihování řetězů z barevných papírů – panáčků se spojenýma rukama, 
povídání nad fotografiemi, kreslení

4. Rok – Roční období, co děláme na jaře, v létě, na podzim a v zimě; co děláme doma 
a venku, barvy
- Gramatické struktury: roční období (v 1. a 6. pádě), 1. osoba vybraných sloves: číst, hrát si, jezdit 
na kole, pouštět draka, sáňkovat, bobovat, bruslit, lyžovat, koupat se, plavat, opalovat se, hrát 
fotbal. Základní struktura věty: podmět – přísudek – předmět.
- Základní fráze: Kdy lyžujeme? – V zimě. Co děláš v létě? – Koupu se. Co děláš venku? – Jezdím na kole.
- Základní slovní zásoba: barvy, světle/tmavě modrá, roční období, doma, venku, číst, hrát si, 
jezdit na kole, pouštět draka, sáňkovat, bobovat, bruslit, koupat se, plavat, opalovat se, kolo, 
koloběžka; měsíce v roce
- Doporučené aktivity: aktivity v učebnici; předvádění aktivit ostatním dětem, které hádají

5. můj den – Části dne a co v nich děláme
- Gramatické struktury: 1. osoba vybraných sloves, příslovce času
- Základní fráze: Ráno vstávám, snídám a jdu do školky, v poledne obědvám, večer večeřím,  
v noci spím. Kdy vstáváš? – Ráno.
- Základní slovní zásoba: dny v týdnu, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc
- Doporučené aktivity: cvičení v učebnici, předvádění aktivit ostatním dětem, které hádají; há-
dání podle předmětu (přineseme např. zubní kartáček a pastu, hřeben, ubrousek, vidličku apod.  
a děti říkají, co za pomoci těchto předmětů dělají)

6. Rodina – Členové rodiny, jména, profese, vlastnosti, záliby
- Gramatické konstrukce: zdrobněliny, přivlastňovací zájmena, 3. osoba vybraných sloves a vaz-
ba rád/a + sloveso
- Základní fráze: Kdo to je? – To je… Maminka je prodavačka. Je krásná. Ráda vaří.
- Základní slovní zásoba: maminka/máma, tatínek/táta, bráška, bratříček/bratr, sestra/sestřička, 
babička, dědeček, teta, strejda/strýc, bratranec, sestřenice.
- Doporučené aktivity: povídání nad fotkami rodin dětí, aktivity z učebnice

7. u nás doma – jak vypadá náš dům, byt a pokojíček; místnosti v bytě a co v nich je
- Gramatické konstrukce: podstatná jména v 6. pádě s předložkou v
- Základní fráze: Bydlím v Praze v České republice. Bydlím ve velkém bytě. Je tam kuchyň, ložni-
ce, obývák a koupelna. V pokojíčku je postel, skříň a hračky.
- Základní slovní zásoba: dům, patro, dveře, okno, výtah, schody, sklep, půda, chodba, byt, před-
síň, kuchyň, jídelna, ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj, ložnice; zařízení a vybavení bytu: led-
nice, televize, knihovna, skříň, postel, pračka atd.
- Doporučené aktivity: aktivity v učebnici, kreslení plánku bytu

8. moje tělo – Části těla, popis osoby, nemoci a příznaky, u lékaře
- Gramatika: adjektiva, části těla v jednotném a množném čísle, sloveso mít a 4. pád jednotného 
čísla, sloveso být ve 3. osobě sg. a pl.
- Základní fráze: To je krk / to jsou ruce. Bolí mě… Jana má světlé vlasy, hnědé oči a malou pusu.
- Základní slovní zásoba: záda, krk, noha, zadek, břicho, rameno, hlava, ruka, oko, ucho, pusa, 



34       35  Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha www.icpraha.com

vlasy, nos, čelo, brada, prsty, světlý, tmavý, dlouhý, krátký, hnědý, černý, brýle, doktor/doktorka, 
sestřička, ordinace, očkování, léky, injekce, teplota, teploměr, lékárna, recept
- Doporučené aktivity: písnička „Hlava, ramena“, říkanka „Dešťové kapičky dostaly nožičky“, ak-
tivity v učebnici, kreslení na pokračování (Na cca 10 cm široký a 25 cm dlouhý papírek nejdříve 
všechny děti nakreslí hlavu, potom papírek přeloží, aby nic nebylo vidět, a pošlou ho svému 
sousedovi tak, aby žádné dítě nemělo svůj původní papírek. Potom všichni kreslí krk a další části 
těla až po nohy, před každou výměnou papírek zase přehnou. Nakonec děti obrázky rozbalí, je 
možné je popsat: dlouhé nohy, zelené oči.)

9. jídlo – Co jíme k snídani atd., druhy ovoce, zeleniny, pití a pečiva, oblíbené jídlo, u stolu
- Gramatika: mám (nemám) rád/a + akuzativ, stupňování adjektiva oblíbený
- Základní fráze: K snídani mám… Moje nejoblíbenější jídlo je…Mrkev je oranžová.
- Základní slovní zásoba: snídaně, svačina, oběd, večeře, chleba, koláč, houska, rohlík, hruška, 
jablko, banán, pomeranč, rajče, okurka, brambory, mrkev, čaj, mléko, džus, voda, sladkosti: bon-
bon, čokoláda, zmrzlina; sýr, ryba, kuře, pizza, špagety, stůl, židle, ubrus, prostírání, ubrousek, 
vidlička, nůž, lžíce, lžička, mělký a hluboký talíř, miska, hrnek, sklenička, barvy
- Doporučené aktivity: kreslení oblíbeného jídla, poznávání potravin se zavázanýma očima (hma-
tem, ochutnávání), hádanky (je to oranžové, sladké a kulaté), procvičování názvů podle obrázků

10. Práce – Kde pracují tvoji rodiče? Čím bys chtěl/a být? Proč? Čím bys nikdy nechtěl/a být? 
jaké znáš profese?
- Gramatika: profese v ženském a mužském rodě, konstrukce se slovesem chtít v kondicionálu,  
7. pád vybraných substantiv, 6. pád substantiv, 3. osoba sg. vybraných sloves
- Základní fráze: Maminka je… /pracuje jako… Chtěl/a bych být…Kde pracuje zdravotní sestra? 
Co dělá pošťák?
- Základní slovní zásoba: řidič, řídit, prodavačka, prodávat, nakupovat, učitel, učit, psát, vysvětlo-
vat, automechanik, opravovat, kuchař, vařit, číšník, nosit, restaurace, lékař, vyšetřovat, zdravotní 
sestra, nemocnice, průvodčí, kontrolovat, vlak, nádraží, dělník, stavba, továrna, lékárník, lékárna, 
pošťák, nosit, pošta, zpěvák, zpívat, herec, hrát, divadlo (především podle reálných zaměstnání 
rodičů dětí)
- Doporučené aktivity: předvádění profesí, obrázky či pexeso s profesemi

11. Oblečení – Co máme právě na sobě, co si oblékáme v jednotlivých ročních obdobích 
a při určitých příležitostech, oblíbené oblečení
- Gramatika: mám na sobě a akuzativ, adjektiva, jaký, á, é, sloveso nosit, konstrukce se spojkou když
- Základní fráze: odpovědi na otázky Co máš na sobě? Jaké nosíš kalhoty? Jakou nosíš sukni? 
Jaký nosíš svetr? Co si vezmeš na sebe, když jdeš na oslavu?
- Základní slovní zásoba: kalhoty, sukně, šaty, punčocháče, tričko, tílko, svetr, mikina, kraťasy, ponož-
ky, podkolenky, pásek, boty, sandály, noční košile, pyžamo, čepice, kšiltovka, sluneční brýle; barvy
- Doporučené aktivity: vystřihovánky a oblékání postaviček z papíru, hry typu „Ať zvedne ruku, 
kdo má dnes na sobě podkolenky“.

12. zvířátka – zvířata, která máme doma nebo jsme viděli v zoo; oblíbená a neoblíbená 
zvířata; jak které zvíře vypadá
- Gramatika: mám, ne/mám rád/a + akuzativ, člen určitý v jednotlivých rodech, zdrobně-
liny, adjektiva
- Základní fráze: Myšička je šedá a malá. Mám rád psa.
- Základní slovní zásoba: malý, velký, pomalý, rychlý, krátký, dlouhý, hubený, tlustý, lehký, těžký, 
hezký, ošklivý, barvy, zvířata: pes, kočka, žába, pavouk, prase, pták, šnek, myš, had, žába, mou-
cha, ovce, kráva

- Doporučené aktivity: hádanky, leporela, encyklopedie, říkanky: Opička, Medvěd, Myšky, Zajíček 
v své jamce, kreslení na pokračování

další informace k výuce
Co se osvědčilo při výuce:
* požádat rodiče, aby dětem s sebou na hodiny dávali pastelky, ořezávátko, nůžky a desky na 
materiály, které děti dostanou,
* dát rodičům tematický plán či sylabus nebo ho vyvěsit na viditelné místo,
* poskytnout na začátku rodičům seznam básniček, písniček a říkanek, pokud s nimi lektor pra-
cuje,
* po cca 40 minutách udělat pauzu na svačinu (10-15 minut),
* průběh hodiny: na začátku každé hodiny rituál, např. v podobě přivítání v kruhu a povídání, 
čtení, tematické aktivity, výtvarná aktivita (vybarvování, malování, vystřihování apod.), závěreč-
ný rituál – např. rozloučení v kruhu.

dOPORuČeNé uČebNICe, KNížKy a maTeRIály
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 – Metodika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 – Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 – Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2012.
VÉVODOVÁ, H. Cvičení s říkankou pro malé děti. Brno: Edika 2012.

další vhodné knížky:
BRENÍKOVÁ, Markéta: Hrátky s abecedou aneb Moje první čtení
KEMP, Jane: Hrajeme si s předškoláky
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Hádám, hádáš, hádáme
STARÁ, Ester: Mařenka už říká Ř
ZINNEROVÁ, Markéta: Hádanky a básničky pro celý rok
Říkadla a písničky (ilustroval Antonín Pospíšil, Knižní klub)
Další dětské knížky - např. o Krtečkovi apod.

doplňkové materiály:
* knížky pro nejmenší děti: leporela apod.,
* další knížky: pohádky, básničky, encyklopedie, obrázkové knihy,
* tematické předměty: figurky (např. zvířátka), předměty denní potřeby na procvičování slovní záso-
by (vidlička, zubní kartáček a další), hračky,
* stolní hry, pexesa, puzzle,
* omalovánky,
* obrázky a kartičky s obrázky.
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4.5. Děti školního věku (1. stupeň)
ObeCNý POPIS
Stejně jako u dětí předškolního věku, ani děti školního věku nejsou děleny podle mateřského 
jazyka nebo úrovně. Můžeme se setkat s dětmi, které chodí do české školy už několik let a jejich 
jazyková úroveň je velmi dobrá, ale stejně tak může přijít dítě, které je v ČR pár týdnů a česky ne-
umí. I u této věkové skupiny se osvědčilo nechat tyto děti, aby se samy svým tempem seznámily 
s prostředím, a neuvádět je zbytečně do rozpaků.
Věk dětí, tj. 6-11 let, dovoluje podstatně rozšířit aktivity v porovnání s předškoláky, je možné  
s nimi např. sledovat video a vypracovávat k tomu různá cvičení, více si povídat, důkladněji pro-
cvičovat výslovnost apod. Lekce probíhají zábavnou formou – nikoliv takovou, jakou zná většina 
dětí z hodin češtiny. Velkou výhodou je malý počet dětí ve skupince, což dává dětem více pro-
storu k vyjádření a aktivitě, než mají běžně ve škole. Podle ohlasů tento fakt děti velmi oceňují.
Hodinová dotace kurzu je 50 x 45 minut. 
Kurzy pro děti školního věku probíhají v zásadě dvojím způsobem: buď v prostorách ICP, kam 
děti vodí rodiče, nebo v prostorách základní školy, kam dojíždí lektor.

Sylabus
Sylabus rozpracovává 13 témat. Je na lektorovi, kterému tématu bude věnovat více či méně hodin.
Sylabus je zpracován podle učebnic domino 1 a domino 2. 

1. ahoj! – Seznámení, představení sebe a rodiny, charakteristiky, oblíbené činnosti
- Gramatické struktury: sloveso jmenovat se v různých osobách, adjektiva, konstrukce rád + slo-
veso, číslovky a vazba pro vyjádření věku: je mi
- Základní fráze: odpovědi na otázky Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Kde pracuje tvoje maminka? 
Kolik ti je let? Co rád děláš?
- Základní slovní zásoba: ahoj, dobrý den, na shledanou, táta, máma, sestra, bratr
- Doporučené aktivity: hra typu „Najdi někoho, kdo má rád špenát“, pracovní list: jméno, obrázek 
a další info, výroba jmenovek (aktivity v učebnici)

2. škola – popis cesty do školy, co a kdo je ve škole a ve třídě
- Gramatické struktury: 4. pád sg. a pl. vybraných podstatných jmen (vazba půjč mi a vezmě-
te si), 7. pád slov označujících dopravní prostředky, slovesa pro vyjádření činnosti ve škole  
(1. a 2. osoba sg. i pl.), příslovce místa
- Základní fráze: odpovědi na otázky Jak jezdíš/chodíš do školy? Co/kdo je ve škole a ve třídě? 
Co děláš o přestávce?
- Základní slovní zásoba: napravo, nalevo, dole, nahoře, uprostřed, vepředu, vzadu, škola, třída, 
šatna, zahrada, židle, lavice, katedra, stupínek, tabule, okno, dveře, kamarádi, paní učitelka, spo-
lužáci, aktovka, batoh, taška, penál, láhev, svačina, pomůcky: nůžky, štětec, pastelky, vodovky, 
kelímek, papír, čtvrtka, tužka, guma, pero, propiska, zmizík, knížka, učebnice, sešit, pravítko; do-
pravní prostředky: auto, autobus atd. a popis cesty.
- Doporučené aktivity: popis cesty nebo konkrétního obrázku, aktivity v učebnici

3. Kamarádi – Nejlepší kamarádi a kamarádky, jejich vlastnosti, představení
- Gramatické struktury: jmenovat se, vazba je jí/mu/jim vyjadřující věk, adjektiva v mužském  
a ženském rodě a opozita
- Základní fráze: Můj nejlepší kamarád se jmenuje…, je mu… (věk), je … (adjektivum)
- Základní slovní zásoba: přítel, kamarád, známý, hodný, zlý, spolehlivý, nespolehlivý, lakomý, 

štědrý, pravdomluvný, prolhaný, chytrý, hloupý, pilný, líný, veselý, smutný atd.
- Doporučené aktivity: vypisování kladných charakteristik do obrysů postav, povídání nad foto-
grafiemi, vyprávění zážitků apod.

4. Rok – Roční období a s nimi spojené aktivity, české církevní svátky a tradice, svátek
a narozeniny, pranostiky
- Gramatické struktury: řadové číslovky, stupňování adverbia rád, měsíce v 6. pádě, vazby se 
slovesem být, foukat, svítit, sněžit, pršet vyjadřující, jaké je počasí
- Základní fráze: Leden je první měsíc. Mám nejradši květen. Narodil/a jsem se v prosinci. Všech-
no nejlepší k narozeninám/k svátku! Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Veselé Velikonoce!
Odpověď na otázku Jaké je počasí?, Pranostiky – např. Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů  
v srpnu. Březen – za kamna vlezem. Duben – ještě tam budem.
- Základní slovní zásoba: názvy měsíců, svátek, narozeniny, dort, Velikonoce, vajíčka, pomlázka, 
beránek, Mikuláš, čert, anděl, Vánoce, Štědrý den, cukroví, stromeček, kapr, dárky, počasí: prší, 
sněží, fouká vítr, svítí slunce, je horko/vedro/zima/mráz/vítr
- Doporučené aktivity: aktivity v učebnici

5. můj den – Části dne, dny v týdnu, rozvrh hodin, aktivity mimo školu
- Gramatické struktury: předložka v/ve ve spojení s dny v týdnu (4. pád), příslovce času, hodiny, 
4. pád (názvy předmětů a aktivit ve spojeních mám a jdu na ), 2.pád ve spojení s předložkami od a do, 
slovesa končit a začínat, slovesa v 1. osobě pro popis činností ráno a během dne, číslovky 1-60 (hodiny)
- Základní fráze: Ráno vstávám v 7 hodin. V pondělí máme… Po škole mám/jdu na… Matemati-
ka začíná v/končí v… Tancování je od… do…
- Základní slovní zásoba: aktuální předměty ve škole, koníčky, zájmy, kroužky: kreslení, keramika, 
zpěv, cvičení, tanec, aerobik, trénink, fotbal, basketbal, volejbal, hudební nástroje: housle, klavír, 
kytara a další; slovesa probudit se, vstát, obléct se, mýt se, čistit si zuby, česat se, snídat, jít do 
školy/ze školy
- Doporučené aktivity: vypracovat program dne/týdne např. s obrázky z časopisů a novin či vlast-
ními obrázky,

6. Rodina – Členové rodiny: jména, zaměstnání, vlastnosti, záliby
- Gramatické konstrukce: sloveso jmenovat se – 2. pozice zvratného zájmena se: maminka se 
jmenuje, sloveso je + adjektivum, vazby mít rád + akuzativ a rád + sloveso ve 3. osobě sg. a pl.
- Základní fráze: Maminka se jmenuje, je jí…,je sympatická, je designérka, má ráda…, ráda…
- Základní slovní zásoba: máma, maminka, táta, tatínek, bratr, bratříček, sestra, sestřička, babička, 
děda, dědeček, teta, strýc, bratranec, sestřenice, nevlastní příbuzní, adjektiva: vysoký, malý, hezký, 
brýlatý, sympatický, usměvavý, zamračený, veselý, smutný a další (viz Moje tělo), profese (viz Práce)
- Doporučené aktivity: vyprávění příběhů z rodiny (Když jsem byl malý/byla malá…), povídání 
nad fotografiemi

7. u nás doma – jak vypadá náš dům, byt a pokojíček, místnosti v bytě a co v nich je
- Gramatické konstrukce: podstatná jména v 6. pádě s předložkou v, slovesa jíst, spát, dívat se, 
číst, psát, mýt se v 1. osobě sg. i pl.
- Základní fráze: Odpověď na otázku Kde bydlíš?, Máme 3+1. Máme malý byt. V obýváku je…  
V koupelně se myju.
- Základní slovní zásoba: dům, patro, dveře, okno, výtah, schody, sklep, půda, chodba, byt, před-
síň, kuchyň, jídelna, ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj, balkón; slovesa – co kde děláme: jíst, 
spát, mýt se, dívat se, psát, číst, mýt se a další; zařízení a vybavení bytu: lednice, televize, knihov-
na, skříň, postel, pračka, stůl, židle, pohovka…
- Doporučené aktivity: nakreslit plánek bytu, aktivity v učebnici
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8. Ve městě – Co je ve městě, jak se zeptat na cestu a jak odpovědět.
- Gramatické konstrukce: příslovce místa, slovesa jít, vyjít, přejít a odbočit v přítomném a minu-
lém čase, používání předložek do, v a z (otázky Kam, kde, odkud?), 6. pád vybraných substantiv  
s předložkou v a na, příslovce místa (kde X kam)
- Základní fráze: odpovědi na otázky Kde je Petra? Kam jde? Odkud jde? Anežka vyšla…, šla…, 
přešla…, odbočila. Nemocnice je nahoře. Jdi nahoru. Dobrý den, prosím vás, kde je tady ob-
chod? – Půjdeš rovně a potom dolů.
- Základní slovní zásoba: město, vesnice, kostel, náměstí, obchod, most, křižovatka, parkoviště, 
chodník, silnice, semafor, přechod, park, řeka, nahoře, nahoru, dole, dolů, uprostřed, doprostřed, 
vpravo, doprava, vlevo, doleva, pošta, škola, nádraží
- Doporučené aktivity: popis cesty, aktivity v učebnici

9. moje tělo – Části těla, popis osoby, nemoci a příznaky, u lékaře
- Gramatické konstrukce: adjektiva, části těla v jednotném a množném čísle, sloveso mít a 4. pád 
jednotného čísla
- Základní fráze: To je krk / to jsou ruce. Bolí mě… Jana má světlé vlasy, hnědé oči a malou pusu. 
Pavel je vysoký a štíhlý.
- Základní slovní zásoba: záda, krk, noha, zadek, břicho, rameno, hlava, ruka, oko, ucho, pusa, 
vlasy, nos, čelo, brada, prsty, světlý, tmavý, dlouhý, krátký, hnědý, černý, vysoký, malý, štíhlý, hu-
bený, tlustý, brýle, doktor/doktorka, sestřička, ordinace, očkování, léky, injekce, teplota, teplo-
měr, lékárna, recept
- Doporučené aktivity: aktivity v učebnici, popis dětí ve třídě, hraní scének na téma „U lékaře, v lékárně“

10. jídlo – Co a v kolik hodin jíme, druhy ovoce, zeleniny, pečiva a další potraviny, oblíbené 
jídlo, nakupování
- Gramatické konstrukce: vazby mít a mít (nemít) rád/a + akuzativ, stupňování adverbia rád  
a adjektiva oblíbený, slovo koruna a číslovky 1-100 pro vyjádření ceny, minulý čas slovesa mít
- Základní fráze: K snídani jsem měl/a… Nemám ráda fazole. Mám radši čočku. Moje nejoblíbe-
nější jídlo je… Jogurt stojí…
- Základní slovní zásoba: chleba, koláč, houska, rohlík, hruška, jablko, banán, meruňka, švestka, ma-
liny, jahody, ostružiny, borůvky, pomeranč, rajče, okurka, brambory, mrkev, petržel, celer, čaj, mléko, 
džus, voda, sladkosti: bonbon, čokoláda, zmrzlina; sýr, ryba, kuře, pizza, špagety, mouka, cukr, sůl, 
olej, máslo, šunka, luštěniny, stůl, židle, ubrus, prostírání, ubrousek, vidlička, nůž, lžíce, lžička, mělký 
a hluboký talíř, miska, hrnek, sklenička, obchod, supermarket, trh, prodavač/ka, peníze, peněženka
- Doporučené aktivity: poznávání potravin se zavázanýma očima (hmatem, ochutnávání), há-
danky, piknik či ochutnávka tradičních jídel ze zemí, z nichž děti pocházejí, výměna receptů

11. Práce – zaměstnání rodičů, vysněné povolání, kde lidé pracují a co k tomu potřebují
- Gramatické struktury: vazby je + zaměstnání a pracuje jako, vazba chtěl/chtěla bych být +  
7. pád, slovesa pro popis aktivit jednotlivých profesí, 6. pád s předložkami v a na
- Základní fráze: Tatínek je řidič. Maminka pracuje jako učitelka. Chtěl bych být opravářem, pro-
tože mám rád elektroniku. Učitelka učí a vysvětluje. Kuchař pracuje v restauraci.
- Základní slovní zásoba: řidič, řídit, prodavačka, prodávat, nakupovat, učitel, učit, psát, vysvětlo-
vat, opravář, opravovat, kuchař, vařit, číšník, nosit, restaurace, lékař, vyšetřovat, zdravotní sestra, 
nemocnice, průvodčí, kontrolovat, vlak, nádraží, dělník, stavba, továrna, lékárník, lékárna, poš-
ťák, nosit, pošta, zpěvák, zpívat, herec, hrát, divadlo
- Doporučené aktivity: pexeso – profese, aktivity v učebnici, povídání o profesích v rodině

12. Oblečení – Co máme právě na sobě, co si oblékáme v jednotlivých ročních obdobích
a při určitých příležitostech, oblíbené oblečení

- Gramatické konstrukce: mám na sobě + akuzativ, adjektiva, jaký, á, é, sloveso nosit, konstrukce 
se spojkou když
- Základní fráze: odpovědi na otázky Co máš na sobě? Jakou máš sukni? Jaké oblečení nosíš  
v létě? Co si vezmeš na sebe, když jdeš na oslavu?
- Základní slovní zásoba: kalhoty, sukně, šaty, punčocháče, tričko, tílko, svetr, rolák, mikina, kraťasy, 
ponožky, podkolenky, pásek, boty, sandály, noční košile, pyžamo, čepice, kšiltovka, klobouk, košile, 
vesta, boty, sandály, tenisky, kozačky, holínky, pláštěnka, deštník, plavky, sluneční brýle; barvy
- Doporučené aktivity: hádanky, popis podle obrázků

13. zvířata – domácí zvířata, oblíbená zvířata, přirovnání, zvířata v přírodě a v zoo, popis 
zvířat, názvy mláďat
- Gramatické struktury: vazba být + adjektivum + jako, adjektiva vyjadřující vlastnosti zvířat  
a opozita, 4. pád slov označující domácí zvířata, sloveso žít ve 3. osobě sg., vazba líbí se mi…, 
protože je…
- Základní fráze: Je chytrý jako liška, moudrý jako sova, bystrý jako rys a další přirovnání. Doma 
máme kočku. Líbí se mi lev, protože je silný. Mládě kočky je kotě.
- Základní slovní zásoba: silný, slabý, chytrý, hloupý, těžký, lehký, pomalý, rychlý, tlustý, hubený, 
dlouhý, krátký, chlupatý, slizký, domácí zvířata: pes, kočka, křeček, morče, papoušek, had, rybič-
ky, kotě, štěně, zvířata v zoo: slon, slůně, velbloud, žirafa, zebra, tygr, lev, lvíče, lední medvěd, 
krokodýl, opice, zvířata v přírodě: pavouk, žába, ryba, mravenec, liška, hlemýžď, zvířata na statku: 
koza, kůzle, kráva, tele, ovce, jehně, slepice, kuře, kachna, husa, kůň, hříbě
- Doporučené aktivity: hádanky, kreslení na pokračování

další informace k výuce
* U dětí školního věku se osvědčil nápad vytvořit prezenční listinu, do které děti ke svému jménu 
namalují smajlíka podle toho, jak se v daný den mají.
* Zatímco předškoláci přijímají uvítací a závěrečné rituály většinou s nadšením, u této skupinky 
dětí tomu tak není. Je potřeba brát v úvahu věk dětí.
* Je velmi užitečné mít telefonní číslo a e-mail rodičů.

dOPORuČeNé uČebNICe, KNížKy a maTeRIály
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 – Metodika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 – Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2010.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.
ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 – Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2012.

další užitečné prameny:
Breníková, Markéta: Hrátky s abecedou aneb Moje první čtení
Malá, Zdeňka: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince
Pospíšilová, Zuzana: Hádám, hádáš, hádáme
Říkadla a písničky (ilustroval Antonín Pospíšil, Knižní klub)
Stará, Ester: Mařenka už říká Ř
Zinnerová, Markéta: Hádanky a básničky pro celý rok

doplňkové materiály:
* knihy pro děti: pohádky, próza, 
poezie, encyklopedie atd.
* videa
* stolní hry, pexesa
* omalovánky, obrázky 
* obrázkové karty
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Seznam metodických materiálů
a učebnic dostupných v ICP

Basic czech I Ana Adamovičová, Darina Ivanovová Karolinum 2012

Basic czech II Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, 
Milan Hrdlička

Karolinum 2012

Basic czech III Ana Adamovičová, Milan Hrdlička Karolinum 2012

Communicative czech 
elementary pracovní sešit

Ivana Rešková Rešková 2007

Communicative czech 
elementary učebnice

Ivana Rešková, Magdalena Pintarová Rešková 2009

Communicative czech 
intermediate pracovní sešit

Ivana Rešková Rešková 2006

Communicative czech 
intermediate učebnice

Ivana Rešková, Magdalena Pintarová Rešková 2009

Cvičebnice češtiny, čeština
jako cizí jazyk, A1-A2 + CD

Blanka Sýkorová, Hana Davidová Polyglot 2009

Česky krok za krokem 2 + 2CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2012

Česky krok za krokem 2 klíč Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2012

Česky krok za krokem 
2 pracovní sešit 1-10

Zdena Malá Akropolis 2012

Čeština expres 1 + CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2010

Čeština expres 1 + CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2012

Čeština expres 1 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2010

Čeština expres 1 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2010

Čeština expres 1 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2012

Čeština expres 2 + CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2011

Čeština expres 2 + CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2011

Čeština expres 2 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2011

Čeština expres 2 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2011

Čeština expres 2 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2011

Čeština expres 3 + CD Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2014

Čeština expres 3 příloha Lída Holá, Pavla Bořilová Akropolis 2014

Čeština pro cizince + 2CD Jitka Cvejnová, kol NÚPV 2012

Čeština pro cizince + 2CD Jitka Cvejnová, kol NÚPV 2012

Čeština pro rusky mluvící + CD Ljuba Mrověcová Computer Press 2011

Čeština pro život + 2CD Alena Nekovářová Akropolis 2010

Čeština pro život + 2CD Alena Nekovářová Akropolis 2012

Desetiminutovky Čeština
 pro cizince

Hana Andrášová, kol. Klett 2008

DOMINO český jazyk pro 
malé cizince 1 metodika + CD

Svatava Škodová Wolters Kluwer 
ČR

2010

DOMINO český jazyk pro
malé cizince 1 pracovní sešit

Svatava Škodová Wolters Kluwer 
ČR

2010

DOMINO český jazyk pro
 malé cizince 1 učebnice

Svatava Škodová Wolters Kluwer 
ČR

2010

DOMINO český jazyk pro
malé cizince 2 učebnice

Svatava Škodová Wolters Kluwer 
ČR

2012

DOMINO český jazyk pro
malé cizince 2 pracovní sešit

Svatava Škodová Wolters Kluwer 
ČR

2012

Easy Czech Elementary 
+ 2CD

Ondřej Štindl Akronym 2008

Chcete mluvit česky? 1 Helena Remediosová, Elga Čechová Harry Putz 2006

Chcete mluvit česky? 1 Helena Remediosová, Elga Čechová Harry Putz 2011

Chcete mluvit česky? 1 Helena Remediosová, Elga Čechová Harry Putz 2006

Metodika nízkoprahových
 kurzů pro cizince

Hana Víznerová, kol. EKS 2011

Metodika nízkoprahových 
kurzů pro cizince

Hana Víznerová, kol. EKS 2011

Modelová cvičení Věnceslava Fišerová Karolinum 2009

Multipolis, hra + metodická
příručka

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda Scio 2012

New czech step by step + CD Lída Holá Akropolis 2011

New czech step by step 
Activity book

Lída Holá Akropolis 2011

Slabikář Lenka Březinová, kol. Fraus 2007

Soubor cvičení k české
gramatice

Anna Antošová, kol Sova Libris 2012

Učím se česky 1 
- pracovní učebnice

Jana Svobodová Harry Putz 2012

Vzdělávání v České republi-
ce - příručka pro rodiče

Markéta Bačáková UNHCR 2011
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