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SEZNAMY

Seznam použitých zkratek

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou (zkratka anglického „Attention De-
ficit Hyperactivity Disorder“)

BLD Barne- og likestillingsdepartementet) = Ministerstvo pro děti a rovnost
BUFDIR Ředitelství pro děti, mládež a rodinu (z norského Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet
ČSÚ Český statistický úřad
ČŠI Česká školní inspekce
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EHP Evropský hospodářský prostor
FUG  National Parents’ Committee for Primary and Lower Secondary
HVO hlavní výzkumná otázka
IMDI integrerings- og mangfoldsdirektorate (ředitelství pro integraci a rozma-

nitost)
KASF jeden z rozřazovacích testů pro děti-cizince v Norsku
KD Kunnskapsdepartementet = Ministerstvo školství a výzkum
KRLE norský vyučovací předmět Křesťanství, náboženství, filozofie a etika 

(z norského Kristendom, religion, livssyn og etikk)
META, o.p.s. česká nezisková organizace podporující cizince ve vzdělávání a pracovní 

integraci
MŠMT české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NAFO norské Národní centrum pro multikulturní vzdělávání (z norského Nasjo-

nalt senter for flerkulturell opplæring)
NIDV Národní institut dalšího vzdělávání
NISK materiály pro učitele, také kurz v otázce vzdělávání cizinců
NOK norská koruna norského Ministerstva školství
NSL jeden z rozřazovacích testů pro děti-cizince v Norsku
NÚV Národní ústav pro vzdělávání

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/KRLE/
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O1; O2 zkoumané školy v Oslu
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z anglického Organi-

sation for Economic Co-operation and Development)
OPS Offentlig-privat samarbeidas) = Partnerství veřejného a soukromého sektoru
P1; P2 zkoumané školy v Praze
PO podpůrná opatření
PPP pedagogicko-psychologická poradna
PPT pedagogiskpsykologisk tjeneste = pedagogicko-psychologická poradna
RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
SFO Skolefritidsordningen = volnočasové aktivity školy, ve školách používaná 

buďto zkratka SFO, nebo označení Aktivitetskole
SNO  saerskilt norsk opplaering = speciální výuka norštiny
SPOFF jeden z rozřazovacích testů pro děti-cizince v Norsku
SSB norský statistický úřad
St. meld. nr. … zpráva norského parlamentu číslo …
STATPED Statlig spesialpedagogisk tjeneste = státní poradna speciální pedagogiky
Strategie 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
SVO specifická výzkumná otázka
SVP speciální vzdělávací potřeby
ŠPZ školské poradenské zařízení
ŠZ školský zákon
UDIR Utdaningsdirektorat = ředitelství pro vzdělávání, exekutivní orgán minis-

terstva  školství (KD)
UiO Univerzita v Oslu
ÚPV  Ústav pedagogických věd

Seznam tabulek

Tabulka 1: Česko a Norsko jako nejméně podobné systémy 47
Tabulka 2: Kritéria výběru škol 54
Tabulka 3: Použitý analytický proces 55
Tabulka 4: Rysy multikulturní školy – upraveno dle Hauge (2014, s. 24–37) 80
Tabulka 5: Nejzásadnější shody a rozdíly plynoucí z analýzy dat 101
Tabulka 6: Charakteristika dotazovaných respondentů P1 (6 % cizinců) 156
Tabulka 7: Charakteristika dotazovaných respondentů P2 (16 % cizinců) 157
Tabulka 8: Charakteristika dotazovaných respondentů O1 (16 % cizinců) 157
Tabulka 9: Charakteristika dotazovaných respondentů O2 (67 % cizinců) 158

Seznam obrázků

Obrázek 1: Modely školní adaptace (upraveno podle Brizuela & Garcia-Sellers, 2009) 18
Obrázek 2: Jednotka analýzy: upraveno podle Thomasovy a Brayovy krychle (Bray, 1995) 49
Obrázek 3: Schéma způsobu prezentace dat v empirické části 59

http://www.statped.no/


155

Seznamy

Obrázek 4: Ideální model školní adaptace dětí-cizinců 117
Obrázek 5: Ideální schéma podpory školní adaptace dětí-cizinců 118
Obrázek 6: Schéma podpory školní adaptace dětí-cizinců v českém prostředí 119
Obrázek 7: Schéma podpory školní adaptace dětí-cizinců v norském prostředí 120


