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POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ
● Příchozí z Ukrajiny po 24.2.2022 v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na jejím území jsou
osoby s dočasnou ochranou (víza o strpění)
● Nevztahují se na osoby ukrajinské národnosti
s trvalým pobytem ani pro cizince z jiných
zemí
● Děti s dočasnou ochranou mají stejný přístup
ke školským službám jako osoby s trvalým
pobytem
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DVĚ CESTY INTEGRACE
ADAPTAČNÍ OBDOBÍ 1. 4. AŽ 31. 8.
● Zohledňuje potřeby uprchlíků
● Prostor pro vzdělávací systém připravit se na šk. rok 2022/2023

DOTAČNÍ VÝZVA „ADAPTAČNÍ SKUPINY“
●
●
●
●

3 – 6 let (12 – 24 dětí ve skupině)
6 – 15 let (15+ dětí ve skupině)
3 – 15 let (8 – 12 dětí ve skupině) pro obce I. a II. typu
Není určeno pro děti přijaté ke vzdělávání v MŠ či ZŠ (s výjimkou letních prázdnin)
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DVĚ CESTY INTEGRACE
DOTAČNÍ VÝZVA „JAZYKOVÉ KURZY“
●
●
●
●
●

pro mladé 14 až 18 let
80 hodinový intenzivní kurz
2 – 4 hod./ min. 4 dny v týdnu
povinná docházka
závěrečný test
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DVĚ CESTY INTEGRACE
PŘIJETÍ DO MŠ, ZŠ
● 3 – 15 let právo na přijetí do ZŠ či MŠ (dětem s pobytem v obci musí obec zajistit místo ve
škole jako by měly trvalý pobyt v obci)
● MŠ – kromě povinného předškolního roku nutné potvrzení lékaře o očkování
● ZŠ – při prvním příchodu do ČR se jedná o přijetí, při změně školy přestup dle běžných
pravidel. Ze ZŠ je možné žáka odhlásit pouze při odjezdu do zahraničí.

• Před přijetím do ZŠ je vhodné probrat se zákonným zástupcem, že není možné přestat
docházet do školy z důvodu distanční výuky v UA.
● Docházka do českých škol je na Ukrajině uznávána (distanční výuka není povinná)
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LEX UKRAJINA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
● MŠ a 1. tř. ZŠ zápis ve speciálním termínu 1. 6. – 15. 7.

● Zjednodušený proces navýšení kapacity
● Zaměstnávání ukrajinských pedagogů
● Možnost upravit vzdělávací obsah bez ohledu na
ŠVP/RVP (počet hodin zůstává)
● V přípravě LEX UKRAJINA II
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB Z UA VE ŠKOLSTVÍ
● Do 31. 8. 2022 výjimka z prokázání znalosti českého jazyka pro PP v ukrajinské skupině

● Při neexistenci dokladů o předchozím vzdělání lze využít výjimky v zákoně o PP § 22 odst. 7
● Diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně jsou automaticky
bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými
● Nostrifikace osvobozena od poplatku, možnost nahradit diplom čestným prohlášením

● Pro zařazení do platového stupně lze využít životopis
● Lze uzavřít smlouvu na dobu určitou kratší jednoho roku
● Bez znalosti češtiny lze zaměstnat na nepedagogických pozicích

• školní asistent,
• adaptační koordinátor
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FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
● Úprava rozpisu přímých výdajů - žádost KÚ prostřednictvím ORP (vznik nové třídy, navýšení
úvazků, jazyková příprava, případně zohlednění výše prostředků na ONIV)
● Zvýšené provozní náklady řeší škola se svým zřizovatelem
● Možnost zřízení nepedagogické pozice adaptačního koordinátora
• platí pro spádové MŠ a ZŠ, které vzdělávají v souhrnu alespoň 10 dětí/žáků s dočasnou
ochranou
•
•
•
•

0,25 úvazku (10–25 dětí)
0,5 úvazku (26–50 dětí)
0,75 úvazku (51–75 dětí)
1 úvazek (76–100 dětí)

• pouze v případě, že škola využívá limit nepedagogů
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FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
BEZPLATNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA
● MŠ – při 4 dětech povinně předškolního věku – 1 hodina týdně → navýšen PHmax
● ZŠ – týká se všech žáků-cizinců.

• organizuje škola určená KÚ pro min. 2–10 žáků v rozsahu 100 až 200 hodin
• KÚ může v případě potřeby navýšit počet určených škol (zatím pro školní rok 2021/22)
• doporučujeme zařadit na seznam škol určených všechny školy s min. 5 žáky-cizinci
● Kraj na základě žádosti upraví v souvislosti s jazykovou přípravou rozpis přímých výdajů
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NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT
● V souvislosti se vzděláváním dětí a žáků s dočasnou ochranou lze navýšit kapacitu bez
vyjádření KHS a SÚ (do 31. 3. 2023).
● Nejvyšší počty ve třídách beze změny.
● Vzdělávání lze poskytovat např. v DDM, ZUŠ, ale i na místě nezapsaném v rejstříku.
● MŠMT připravilo zjednodušený on-line formulář

Podání žádosti:

• pdf žádost
• podpis ředitele a zřizovatele,
• souhlas zřizovatele ve formě usnesení rady obce
● Žádost může podat škola nebo zřizovatel.
● Žádost se podává příslušnému KÚ do datové schránky.
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ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY DO MŠ A PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZŠ
● Pro děti s dočasnou ochranou stanoven zvláštní termín v období 1. 6. – 15. 7. 2022.

● Přesné datum určí každá škola individuálně po projednání se zřizovatelem školy.
● Škola vyhlásí, i když nemá volnou kapacitu.
● Týká se škol se stanoveným školským obvodem, tzv. spádových.
● Škola stanoví kritéria přijetí dle běžných pravidel a vyhlásí předpokládaný počet přijatých.
● V režimu správního řízení, přijímá se na dobu neurčitou.
● Metodika a vzory na edu.cz

Pokud škola nemůže přijmout všechny děti patřící do jejího obvodu, místa pro ně musí obec
zajistit v jiné škole. Pokud by obec nezvládla místa zajistit, postoupí věc KÚ.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/23
● Od 1. 9. bude od dětí a žáků s dočasnou ochranou již vyžadována
povinnost plnit povinnou školní docházku
● Ukrajinští učitelé budou moci ve školách působit pouze v případě
splnění podmínek stanovených zákonem o PP (znalost češtiny)
● V jednání:
• Možnosti zaměstnat ve školách ukrajinského asistenta
• Pokračování pozice adaptačního koordinátora
• Výjimky pro úroveň znalosti ČJ u ukrajinských pedagogů
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JAK NA INTEGRACI VE ŠKOLÁCH
●
●
●
●
●

ideální je zařazení max. 3-4 dětí do jedné třídy
možnost „vypnutí ŠVP“
cílem je ADAPTACE na český systém
vznikají-li ukrajinské třídy, nutné dbát na INTEGRACI
specifický vzdělávacího obsahu dětem „na míru“
• intenzivní kurz ČJ v rozsahu až 200 hod.
• alespoň angličtina a „výchovy“ s českými spolužáky
• ukrajinské reálie
● HODNOTIT stanovený vzdělávací obsah
● využívat formativní hodnocení
● adaptační koordinátor + ukrajinský asistent
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UŽITEČNÉ ZDROJE INFORMACÍ
● www.edu.cz/
● www.edu.cz/ukrajina/

● ukrajina.npi.cz/
● www.pomahejukrajine.cz/ (nabídky pomoci)
● www.nasiukrajinci.cz/cs/
● www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
● www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
● www.mzcr.cz/category/ukrajina/
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METODICKÁ POMOC MŠMT
● Výklad k „Lex Ukrajina“
● Metodika k přijímání do MŠ – správní řízení

● Výzva na adaptační aktivity
● Metodika k zajištění financování
● Metodika a formulář k navyšování kapacit
● Metodika k zaměstnávání pedagogických pracovníků z Ukrajiny
● Potvrzení o docházce
● Metodika ke zvláštním zápisům
● Metodika k hodnocení (v plánu na květen 2022)

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
MGR. JAROMÍR BERAN
MŠMT, Odbor vzdělávací politiky

Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

ukrajina@msmt.cz

+420 234 811246?

www.msmt.cz

