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Sylabus zdokonalovacího kurzu českého jazyka pro dvojjazyčné asistenty pedagoga 

Úroveň B1/B2  

Lektorka: Mgr. Kateřina Laubová Hladišová  

Metodička: Mgr. Alena Jonášová 

Datum Téma 

15. 3. 2019   Úvod a organizace kurzu, seznámení účastníků a lektorky 

 Oznámení a zpráva ve školním prostředí (školní akce, třídní 

schůzky, výlety, návštěva divadla) - seznámení se slohovým 

útvarem, čtení, vlastní produkce 

22. 3. 2019   Omluvenka a uvolnění z vyučování - seznámení s útvarem, 

jeho tvorba (nemoc, rodinné důvody, plánované vyšetření, 

rodinná dovolená) 

29. 3. 2019   Školní a mimoškolní vzdělávání – vzdělávací systém, zájmové 

kroužky, nepovinné předměty, orientace v nabídce ZŠ, ZUŠ, 

MDD, mateřských center 

5. 4. 2019   Příprava na vyučování - orientace v rozvrhu hodin, školní 

potřeby, učebnice, příprava vyučovací hodiny 

12. 4. 2019   Školní výlet, škola v přírodě, vlastivědná procházka - 

plánování, program, organizace, seznamy potřeb 

26. 4. 2019   Komunikace rodičů s učitelem a vedením školy - žádosti, 

domluva schůzky, témata  

 Třídní schůzky – fráze, modelové situace 

3. 5. 2019   Situace žáka, prospěchové a společenské problémy ve škole 

- komunikace rodičů se školou, řešení, doučování  

10. 5. 2019   Šikana - teorie, kazuistiky a příklady z praxe, možnosti řešení 

17. 5. 2019   Návštěva pedagogicko-psychologické poradny - důvody, 

průběh návštěvy, dokumenty, průběh předání informací  

a doporučení 

24. 5. 2019   Typické školní nemoci - opatření proti šíření, zásady 

k dodržování hygieny a zdravotní prevence 

31. 5. 2019   Psaní českým vázaným písmem, slohové útvary - zpráva, 

oznámení, žádost, kazuistika 

7. 6. 2019   Závěrečný test a jeho vyhodnocení 

 Doporučení dalších studijních zdrojů pro asistenty pedagoga 
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V průběhu kurzu si dále účastníci měli možnost procvičovat následující gramatické jevy: 

 nepravidelná slovesa, nepravidelné tvary substantiv 

 kondicionál, kondicionál v souvětí  

 adjektiva tvrdá, měkká 

 plurál substantiv  

 Imperativ 

 pravopis - zápis krátkých/dlouhých hlásek, psaní malých/velkých písmen, i/y po 
obojetných souhláskách, v koncovkách substantiv všech rodů, shoda přísudku 
s podmětem, vyjmenovaná slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


