STRATEGICKÝ PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pokud chceš jít rychle, jdi sám. Pokud chceš dojít daleko, jdi s ostatními. (Africké přísloví)

VSTUPNÍ EVALUACE

Při vstupní evaluaci byly vyhodnoceny dosavadní podmínky pro poskytování podpory
studentů s odlišným mateřským jazykem a realizaci aktivit zaměřených na multikulturní
výchovu (MKV).
Ve škole není realizována osobnostně-sociální výchova, multikulturní výchova a etická
výchova jako samostatný předmět, témata jsou integrována do vyučovaných předmětů,
především do předmětů humanitní studia, zeměpis a dějepis (viz přehled níže). Učivo v těchto
a dalších předmětech propojujeme s aktuálním děním v České republice i ve světě, do výuky
zveme odborníky na aktuální témata včetně témat MKV.
V rámci třídnických hodin doposud nebyly systematicky realizovány aktivity osobnostně
sociální výchovy, vybraná témata jsou uplatňována dle potřeby.
Škola realizuje vzdělávací aktivity v oblasti MKV také formou projektů, při kterých nejčastěji
spolupracujeme s neziskovými organizacemi (např. Amnesty International, Živá paměť) a
studenty vysokých škol. Škola doposud nevyužívala spolupráci se zastupitelskými úřady ani
s rodiči studentů pocházejících z jiných zemí.
Z metodických materiálů nejčastěji používáme výstupy projektu Odyssea zaměřené na různá
témata OSV, metodické materiály k podpoře vzdělávání studentů s odlišným mateřským
jazykem od organizace Meta, o. p. s., k tématům interkulturního a globálního rozvojového
vzdělávání a k podpoře studentů s kulturní odlišností materiály od organizace Člověk v tísni
o. p. s.
Studenti mají v rámci výuky cizích jazyků na výběr anglický jazyk, německý jazyk a
francouzský jazyk. Další rozšíření nabídky v dohledné době neplánujeme. Strategii pro
podporu potřeb studentů (pracovníků) naší školy pocházejících z jiných kulturních a etnických
skupin zpracovanou nemáme, výhledově bychom ji však zpracovat chtěli. Rámcový postup
pro zvládání interkulturního konfliktu plánujeme zavést v návaznosti na absolvované školení
v této oblasti, které proběhlo ve školním roce 2018/2019 v projektu Kultura na dotek. Žáky
vedeme k bezpředsudečným postojům především prostřednictvím projektových aktivit a
také kooperativního učení, kdy se studenti učí spolupracovat a respektovat odlišné názory.
Na základě analýzy výuky průřezového tématu MKV v uplynulých letech i významných
událostí, které budou v následujícím školním roce připomínány, byl připraven plán aktivit.
Plán bude v průběhu školního roku dle potřeby aktualizován.
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PLÁN AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁŘÍ
Adaptační pobyt, škola v přírodě
Typ akce: týdenní
Při pobytových akcích budou interaktivní, zážitkovou formou studentům zprostředkována
témata MKV - mezilidské vztahy; jedinečnost každého člověka a respektu vůči jedinečnosti
druhých; integrace jedince ve vrstevnických vztazích; člověk jako jedinečná osobnost i jako
součást etnických, kulturních, náboženských a dalších sociálních skupin; diskriminace
jednotlivců nebo skupin a přispění každého jedince k odstranění diskriminace.
Cílová skupina:
Adaptační pobyt – studenti 1. ročníků
Škola v přírodě – celá škola
Garant: PhDr. Nora Jakobová, třídní učitelé

ŘÍJEN
Labyrint poznávání
Typ akce: dvoudenní celoškolní projekt
Jedná se o celoškolní akci zaměřenou na téma Sametové revoluce, přerodu společnosti
z totalitní na demokratickou a angažovanost ve veřejném životě s akcentem na oblast
ochrany životního prostředí. Projekt je realizovan formou série přednášek pozvaných hostů a
besedy s odborníkem. Každý ze studentů si z nabídky zvolí 3 přednášky, kterých se zúčastní a
následně je zreflektuje. Zahrnutá témata MKV - poznávání vlastního kulturního a
hodnotového zakotvení; hodnoty demokratické společnosti; ekonomické, sociální, politické,
environmentální a kulturní procesy ovlivňující život lidí v různých částech světa.
Cílová skupina: celá škola
Garant: vyučující humanitní sekce

Zmizelí Romové a Romové dnes I
Typ akce: dvouhodinový workshop
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Vzdělávací program o romské menšině v ČR se zaměřením na romský holocaust bude pro
studenty zajištěn organizací Živá paměť, o. p. s. ve spolupráci s Muzeem romské kultury
v Brně (podrobně viz odkaz v kapitole Kontakty a metodické zdroje). Zahrnutá témata MKV
- poznání specifik etnických, národnostních, kulturních, náboženských a dalších sociálních
skupin a jejich postavení ve společnosti; příčiny a důsledky diskriminace jednotlivců nebo
skupin; předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby jejich překonávání.
Cílová skupina: studenti 2. ročníků
Garant: Pavel Červeňák, M. A.

Workshop k individuálním potřebám při učení
Typ akce: dvouhodinový workshop
Workshop zaměřený na rozvoj respektu vůči diverzitě ve společnosti demonstrované na
různosti potřeb při učení. Zahrnutá témata MKV – jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti, přijímání jedinečnosti druhých.
Cílová skupina: studenti 1. ročníků
Garant: PhDr. Nora Jakobová

PROSINEC
Multikulturní trh
Typ akce: půldenní celoškolní
Celoškolní akce zaměřená na seznámení s kulturními zvyky, tradicemi a reáliemi různých
zemí světa (prezentace jednotlivých zemí na stáncích včetně ochutnávek jídla, workshopy,
prezentace výstupů z estetické výchovy na téma kulturní antropologie, projekce filmu aj.)
Zahrnutá témata MKV – kulturní diference; poznání kultur a tradic jiných zemí; předsudky a
vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby jejich překonávání.
Cílová skupina: celá škola
Garant: vyučující humanitní sekce

BŘEZEN
Fakespace
Typ akce: dvouhodinový workshop
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V rámci workshopu bude využita simulační úniková virtuální hra pro žákovské kolektivy
zaměřená na manipulaci s informacemi, desinformace a ověřování pravdivosti informací
spojených s různorodými společenskými tématy (migrace, etnické a jiné menšiny atd.).
Zahrnutá témata MKV – předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby jejich
překonávání.
Cílová skupina: studenti 3. ročníků
Garant: vyučující humanitní sekce

DUBEN
Blázníš no a?
Typ akce: Celodenní vzdělávací program
Interaktivní seminář spojený s workshopem za účasti odborníka na duševní zdraví a lidí se
zkušeností s duševním onemocněním zajištěný organizací Fokus Praha, z. ú.
Zahrnutá témata MKV – předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby jejich
překonávání.
Cílová skupina: studenti 3. ročníků
Garant: PhDr. Nora Jakobová

Workshop zaměřený na rasismus a extremismus
Typ akce: Workshop integrovaný ve výuce
Workshop integrovaný ve výuce předmětu Humanitní studia zaměřený na projevy a pozadí
rasismu, xenofobie, extremismu a dalších ideologií porušujících či neuznávajících základní
etické, právní a další společenské normy a možnosti prevence jejich rozvoje v moderní
společnosti.
Zahrnutá témata MKV – extremismus a další ideologie postavené na diskriminaci konkrétní
sociální skupiny.
Cílová skupina: studenti 1. ročníků
Garant: Mgr. Marie Hodinková
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KVĚTEN
Anabell Workshop
Typ akce: dvouhodinový workshop
Workshop zajišťovaný organizací Centrum Anabell, z. ú. zaměřený na odbourávání
předsudků spojených s poruchami příjmu potravy.
Zahrnutá témata MKV – předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby jejich
překonávání.
Cílová skupina: studenti 1. ročníků
Garant: PhDr. Nora Jakobová

Humanitní projekt
Formát projektu a jeho tematické zaměření bude upřesněno v proběhu 1. pololetí školního
roku.
Garant: vyučující humanitní sekce

ČERVEN
Workshop zaměřený na etnické a národnostní menšiny
Typ akce: Workshop integrovaný ve výuce
Workshop integrovaný ve výuce předmětu Humanitní studia zaměřený na seznámení
s etnickými a národnostními menšinami v ČR.
Zahrnutá témata MKV – Etnické, národnostní a jazykové menšiny a jejich postavení ve
společnosti
Cílová skupina: studenti 1. ročníků
Garant: Mgr. Marie Hodinková

Zmizelí Romové a Romové dnes II
Typ akce: dvouhodinový workshop
Vzdělávací program o romské menšině v ČR se zaměřením na romský holocaust bude pro
studenty zajištěn organizací Živá paměť, o. p. s. ve spolupráci s Muzeem romské kultury
v Brně. Zahrnutá témata MKV - poznání specifik etnických, národnostních, kulturních,
náboženských a dalších sociálních skupin a jejich postavení ve společnosti; příčiny a důsledky
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diskriminace jednotlivců nebo skupin; předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a způsoby
jejich překonávání.
Cílová skupina: studenti 2. ročníků
Garant: Pavel Červeňák, M. A.

CELOROČNÍ PROJEKTY
Projekt na téma Rozvoj demokratické kultury
Celoroční projekt integrovaný do předmětu Mediální výchova pro všechny studenty
zaměřený na poznávání různých aspektů demokratické kultury.
Zahrnutá témata MKV – socio-kulturní diference a změny v ČR a ve světě – výzvy a příležitosti
s ní spojené; hodnoty demokratické společnosti; společenské hodnoty a normy, orientace
v nich, jejich variabilita v různých dobách a sociálních prostředích.
Cílová skupina: celá škola
Garant: Koordinátor mediální výchovy a vybraní učitelé

Open space
Volitelný seminář zaměřený na dobrovolnictví a s ním spojené poznávání různých sociálních
skupin a překonávání předsudků vůči nim. V rámci nabídky jsou zařazeny možnosti doučování
žáků základních škol s odlišným mateřským jazykem nebo podpora osob seniorského věku či
se zdravotním postižením.
Zahrnutá témata MKV – respektování odlišnosti různých etnických, kulturních a
náboženských a dalších sociálních skupin; předsudky a vžité stereotypy, jejich zdroje a
způsoby jejich překonávání.
Garant: Pavel Červeňák, M. A.
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KONTAKTY A METODICKÉ ZDROJE
Zmizelí Romové a Romové dnes
Realizátor: ŽIVÁ PAMĚŤ, o. p. s.
Webová stránka projektu: http://www.kapura.cz/
E-mail: voves@zivapamet.cz
Tel.: 224 872 737

Workshop Blázníš no a?
Realizátor: Fokus Praha, z. ú.
Webová stránka projektu: https://fokus-praha.cz/cz/vzdelavame/blaznis-no-a
Videospot Bez předsudků o duševním zdraví:
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCvKq5pzhM
E-mail koordinátorky pro Prahu: bnapraha@fokus-praha.cz
Tel.: 774 804 620

Fakespace
Realizátor: Fakespace
Webová stránka projektu: http://fakescape.cz/pro-ucitele/
E-mail koordinátora pro SŠ: stredni.skoly@fakescape.cz
Tel.: 739 849 970

Anabell workshop
Realizátor: Centrum Anabell
Webová stránka projektu: http://www.anabell.cz/
E-mail: posta@anabell.cz
Tel.: 724 824 619
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Člověk v tísni, o. p. s.
-

-

Zapojení do festivalu Jeden svět na školách, Týdnu mediálního vzdělávání, organizace
studentských filmových klubů, využívání audiovizuálních výukových lekcí https://www.jsns.cz/lekce
Metodické zdroje programu Varianty ČvT: https://www.varianty.cz/publikace
Inspirativní
projety
škol,
které
získaly
certifikát
Světová
škola:
https://www.varianty.cz/inspirace-pro-skoly
Komiksová soutěž - https://www.varianty.cz/projekty/85-komiksova-soutez-bohousa-dasa-meni-svet-co-pro-mne-znamena-demokracie
Globální rozvojové výzvy , klimatické změny (sucho, oteplování, migrace, přístup
k pitné vodě, využívání zdrojů, globální trh, dostupnost potravin) – na toto téma je
zaměřen bezplatný kurz pro pedagogy ČvT : https://www.varianty.cz/kurzy/468podzimni-blended-learningovy-kurz-klima-v-tisni-aneb-klimaticke-zmeny-24-9-912-2018

Nová škola, o. p. s.
-

-

Literární a výtvarná soutěž Romano suno – prezentace putovní výstavy nejlepších
oceněných prací v prostorách školy, organizace veřejného čtení textů romských dětí,
práce se sborníky vítězných textů – seznámení s romským jazykem, překlad
z romštiny do ČJ : http://www.novaskolaops.cz/romano-suno/
Semináře o romském jazyce Vaker romanes http://www.novaskolaops.cz/vakerromanes-seminare-o-romstine

META o. p. s.
-

-

Účast v bezplatných kurzech DVPP zaměřených na podporu žáků cizinců – aktuální
nabídka https://www.meta-ops.cz/aktualni-otevrene-seminare
Zapojení v projektech, získání výstupů z projektů - https://www.meta-ops.cz/projekty
Získání inspiračních a metodických zdrojů - https://www.meta-ops.cz/metodicke-avyukove-materialy
Práce s metodikou Hello Czech Republic, filmem Shadi a komiksem Jednou se zase
setkáme, Sanam – možnost získání tištěných komiksů a metodik https://www.metaops.cz/metodicke-a-vyukove-materialy#Hello
zapojení žáků školy do dobrovolnických aktivit – např. doučování nebo uspořádání
volnočasových aktivit pro děti cizince (společně s dobrovolníky z různých zemí)
webový portál www.inkluzivniskola.cz – např. tipy a materiály do výuky https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-tipy-do-vyuky
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Amnesty International
-

-

Možnost objednání Živé knihovny (setkání s osobnostmi z řad menšin v ČR) a účast na
workshopech k lidským právům, globálním cílům udržitelného rozvoje či migraci https://www.amnesty.cz/vzdelavani
Nabídka aktuálních workshopů zde - https://www.amnesty.cz/vzdelavani/nabidka/

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MKV
V POVINNÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Téma MKV

AS, HS, D, Z

D, Z

HS, Z, FJ

AS, D

Základní problémy
sociokulturních problémů

AS

D, HS

Psychosociální aspekty
interkulturality

AS

AS, D, HS,
FJ

Vztah k multilingvní situaci a
ke spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního prostředí

HS, Z
D, UK

ČJ, FJ

AS – Anglická studia
ČJ – Český jazyk a literatura
D – Dějepis
HS – Humanitní studia
FJ – Francouzský jazyk
UK – Umění a kultura
Z – Zeměpis

Strategický plán MKV byl připraven v rámci projektu „Kultura na dotek“
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340
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