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Pro integraci zahraničního studenta do výuky a třídního kolektivu využívám celoroční 
plán se stanoveným cílem. Plán přizpůsobuji individuálním potřebám, přáním a 
schopnostem studenta, s ohledem na úroveň komunikačních a jazykových dovedností. 

Ze zkušenosti se čtyřmi zahraničními studenty ve třídě (Japonsko, Itálie, Brazílie, 
Chile) vím, že každý student potřebuje zcela specifický přístup a jiný typ pomoci, 
proto netvořím obecné pracovní listy, ale zadávám úkoly na základě celoročního 
plánu pro každého studenta zvlášť.  

Celoroční plán pro hostujícího studenta 

1. Motivace třídy dříve než student nastoupí do školy 
- vysvětlení přínosu pobytu zahraničního studenta pro třídu a jeho samotného 
- seznámení se zemí jeho původu (tradice, základní charakteristika, kulturní 
rozdíly) 
- přípravná část probíhá v anglickém jazyce formou diskuze, prezentací a 
referátů studentů s využitím medií. 

2. Uvedení studenta do třídy 
- v hodině angličtiny se nejdříve studenti představí hostu a následně zahraniční 
student představí sebe a hlavní cíle a očekávání od zahraničního pobytu 

3. Projednání celoročního plánu se studentem 
- úprava rozvrhu hodin 
- společné upřesnění cíle pobytu (studium ČJ a motivace ke složení 
mezinárodní zkoušky z ČJ, výuka a hodnocení ostatních předmětů, osobní cíle 
a přání) 
- domluva na pravidelných schůzkách dle potřeby (úpravy individuálního 
plánu a řešení studijních i osobních problémů a potíží zahraničního studenta) 
- zdůraznění možnosti využití mé osobní pomoci či konzultace kdykoliv to 
bude potřeba 

4. Zadání celoročního úkolu: Založení a vedení portfolia a osobního deníku 
po celou dobu pobytu 
- portfolio bude obsahovat záznamy ze všech akcí, propagační materiály, 
vstupenky, fotografie, turistická razítka, atd. 
- portfolio slouží jako souhrn materiálů k následné prezentaci zahraničního 
pobytu 
- osobní deník slouží pouze pro osobní potřeby studenta a měl by obsahovat 
záznamy vlastních pocitů a zkušeností nabytých během zahraničního pobytu 
- deník pomůže studentovi při zpětném hodnocení vývoje sociální integrace do 
nového prostředí. 
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5. Stanovení pomocníků – průvodců (snaha o střídání a zapojení studentů 
celé třídy) 
- studenti seznámí hosta se školou, vnitřním řádem školy, školní jídelnou, atd. 
- studenti v průběhu roku provádějí hosta po Brně a okolí, zajímavých místech 
a kulturních akcích 
- studenti pomáhají při studiu ČJ a ostatních předmětů (jazykový překlad i 
vysvětlení látky) 

6. Plán akcí třídy 
- orientovaný na začlenění studenta do třídního kolektivu (víkendová akce na 
začátku školního roku, taneční kurzy, sportovní akce, vánoční besídka, atd.) 
- prezentace ČR studenty třídy (září) 
- prezentace zahraničního studenta o své zemi (listopad) 

7. V průběhu roku je kladen důraz na vysvětlení rozdílů jednotlivých 
kultur, národních tradic a zvyků (např. gastronomický večer a slavení 
hlavních svátků)  

8. Shrnutí celoročního pobytu formou prezentace (může být i v ČJ) a 
následná diskuze zaměřená zejména na mezilidské vztahy (zkušenosti a 
vlastní pocity), integraci do společnosti a zhodnocení splnění stanoveného 
cíle a očekávání. 

9. Akce na ukončení zahraničního pobytu a domluva na udržení osobních 
kontaktů 

 

 


