
 

 

Výzva k tvorbě sborníku slohových prací žáků s odlišným mateřským jazykem 

Úvod 

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé, paní učitelky a páni učitelé. 

Oslovujeme Vaši školu s nabídkou tvorby sborníku slohových prací žáků s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ). Vznik sborníku finančně podporuje Karlovarský kraj a organizaci zajišťuje Krajské sdružení MAS 

Karlovarského kraje a MAS Sokolovsko.  

Cílem je podpořit žáky s OMJ a jejich vyučující ve snaze učit se češtinu jako cizí jazyk. Od vyučujících by 

bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti. Žákovské práce vzniklé v soutěži můžete 

ve své škole využít například k prezentaci dovedností žáků na webu školy a na sociálních sítích školy. 

Účast tak může být propagací i Vaší školy a práce školy s žáky s OMJ. 

Do sborníku můžete poslat práce žáků s OMJ, kteří pocházejí z různých zemí a mají různou znalost 

češtiny. Nezáleží ani na věku žáka ani na délce pobytu žáka v ČR, jen se musí jednat o žáka základní 

školy z Karlovarského kraje. Nejedná se o soutěž, ale o podporu motivace žáků s OMJ učit se češtinu 

jako cizí jazyk a prezentovat na veřejnosti svůj pokrok a své zkušenosti s životem u nás. Není zde vítězů, 

ani poražených. 

Téma: 

Téma slohové práce je: „Jak se mi žije v Karlovarském kraji/mé obci/mém městě“.  

Forma: 

Nezáleží na slohovém útvaru, ten si žáci mohou zvolit libovolně. Žáci mohou psát úvahu, esej, 

vyprávění, báseň,… cokoliv dle své fantazie. Práce může být doplněna ilustrací, ale nejedná se primárně 

o sborník výtvarných prací. 

Podmínky: 

Rozsah práce je maximálně jedna normostrana A4.  

Každou práci doplňte krátkým medajlonkem, ve kterém bude uvedeno jméno žáka, odkud je, jak 

dlouho v ČR žije, příp. nějaká další informace o žákovi, která může být ve sborníku spolu s prací 

zveřejněna. Medajlonek může napsat sám žák o sobě nebo se na jeho tvorbě podílet vyučující. 
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Nechceme omezovat kreativitu a nadšení žáků a pedagogů, ale vzhledem k množství základních škol 

v Karlovarském kraji prosím zasílejte v případě velké školy maximálně 10 prací za školu a v případě malé 

školy (jen jednotky žáků s OMJ na škole) maximálně 2 práce za školu.  

V případě školy s velkým zastoupení žáků s OMJ doporučujeme uspořádat si nejprve školní kolo a nám 

zaslat jen vybrané práce. Všechny práce můžete využít k prezentaci Vaší školy pomocí vlastních 

komunikačních kanálů. 

Práce můžete odevzdat ve formátu pdf nebo doc. Označení souboru: cj_jméno_škola.pdf (nebo 

cj_jméno_škola.doc). 

Práce zasílejte na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu  
 
Práce je potřeba poslat nejpozději do 15. 3. 2023. 
 
Telefonní čísla pro poskytování informací: 734 279 134, 604 170 443 
 
Zveřejnění: 
 
Sborník prací bude zveřejněn na webu a prostřednictvím komunikačních kanálů Krajského sdružení 
MAS Karlovarského kraje, MAS Sokolovsko a Karlovarského kraje. 
 
Souhlas s nakládáním s osobními údaji: 
 
Každý účastník (resp. jeho zákonný zástupce) podepíše souhlas s nakládáním s osobními údaji pro 
potřeby soutěže a zveřejnění výsledků. 
 

 

 

 

mailto:admin@mas-sokolovsko.eu

