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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do Pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti.  

Datum a čas: 5. 4. 2022 od 15.30 hodin  

Místo konání: on line  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Dotazník pro školy – rovné příležitosti  

o Diskuse – začleňování ukrajinských dětí a žáků do školy  

o Výzva na adaptační kluby  

 

1. Dotazník pro školy – rovné příležitosti – závěr projektu 

- RT MAP může pro dotazování použít předepsaný formát – 3 základní otázky. Nicméně je 

velmi nekonkrétní.  

o Co ve škole proběhlo dobře a v čem byla škola úspěšná? 

o V čem by se škola mohla zlepšit? 

o V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit? 

- Doplníme otázkou na využití doučování ze zdrojů MŠMT, které byly školám poskytnuty 

v 09/2021 

o Využili jste finančních prostředků ze zdrojů MŠMT na doučování žáků? V jakém 

rozsahu? Popište prosím, kolik žáků jste v rámci dotace doučili/ případně kolik hodin. 

- Doplníme otázkou na psychický stav žáků – práce s nimi, identifikace 

o Kdo se zabývá psychickým stavem žáků? Kdo identifikuje …. ????.... – prosím o 

doplnění/návrh  

- Otázky na finance: 

o Jak vysoká je nutná průměrná investice ze strany zákonných zástupců dítěte /žáka na 

aktivity spojenými se školní docházkou v průběhu 1. ročníku školy? 

o Kdo zřizuje volnočasové aktivity pro žáky/děti školy? 

o Jak vysoká je průměrná cena kroužku zřizovaného pro žáky/ děti školy za pololetí? 

o Kdo poskytuje školní stravování? 

o Zajišťuje škola financování stravování žáků (z ekonomických důvodů rodiny)? 

- Další návrhy otázek: 

o Jaká je dostupnost terciální péče – Jak konkrétně ve škole s dítětem pracují. Vyhovuje 

aktuální nastavení?  

o Vnímáte jako důležité téma prevence zátěže stresu (školního i v rodině a okolí)? 

o Pro MŠ: Máte dostatek informací, co požaduje ZŠ po dětech, které přechází na ZŠ? 

Popište formu spolupráce MŠ a ZŠ.  
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o Uveďte příklady dobré praxe u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých 

stupních. 

o Uveďte příklady spolupráce/dobré praxe ve vztahu pedagog – asistent – rodina 

o Máte dostatečnou metodickou podporu pro školní poradenské pracoviště. Pokud ano, 

napište, co se osvědčilo. Pokud ne, napište, co byste uvítali.  

o Kde hledáte / na koho se obracíte, když potřebujete konkrétního odborníka pro řešení 

situace se žáky s SVP? 

o Ocenili byste katalog odborníků pro oblast rovných příležitostí v území? 

 

2. Adaptační kluby – avízo  

Nejedná se o podporu dětí, které již škola přijala do své matriky.  

- Musí se jednat o děti, které zatím nenavštěvují MŠ ani ZŠ.  
- Avízo výzvy na šablony - https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/  

Shrnutí níže:  

- Obce I. a II. typu si mohou zřídit pro děti od 3 - 15 let min. 8 dětí a max. 12 dětí. Adaptační 
pobyty mohou probíhat od 1.4. – 31.8. pro děti z Ukrajiny, o prázdninách mohou tuto 
skupinu navštěvovat i děti z ČR. 

- Žadatelem může být NNO, obec, škola, atd.  
- Jedná se o buď dopolední nebo i odpolední volnočasové aktivity s rozvojem řečových 

dovedností dětí – musí být přítomen jeden rodilý mluvčí českého jazyka  a předpokládá se 
jedna osoba z Ukrajiny. Předpokládají se u dětí 2 dospělé osoby  - nemusí být pedagogové.  

- Jedna šablona je 7500 Kč na 20 hodin tj. 5 dní, pokud tedy bude dopoledne + odpoledne 
dostane žadatel 15 000 Kč x 4 týdny = 60 000 měsíčně.  

- Dokládá se seznam dětí, popis aktivit, data a časy konání adaptační skupiny, CV osob, které se 
o děti starají a čestné prohlášení statutárního zástupce.  
 

Adaptační skupiny mohou probíhat kdekoliv, kde žadatel určí vhodný prostor např. knihovna, 

kom.centrum, dětské centrum, sokolovna. Výdaje se nedokládají, jen dosažené jednotky.  

 

Můžete se rozhodnout pro více variant, např. pouze květen a červen, jen léto, nebo po celou dobu 

výzvy. 

Další informace k tématu:  

Jak na organizaci adaptačních skupin – edu.cz 

Časté dotazy škol ke zdrav. Způsobilosti dětí z Ukrajiny před nástupem do MŠ/ ZŠ - 

https://www.edu.cz/zdravotni-pece-pro-uprchliky-z-ukrajiny/ 

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství – edu.cz 

https://www.edu.cz/ukrajina/ 

Obědy pro děti z Ukrajiny:  

https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/
https://www.edu.cz/methodology/jak-na-organizaci-adaptacnich-skupin/
https://www.edu.cz/zdravotni-pece-pro-uprchliky-z-ukrajiny/
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/
https://www.edu.cz/ukrajina/
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- Women for women je pouze pro ZŠ.  

- Nadace Charty 77  - Projekt Vzdělání bez bariér pomůže těmto dětem překonat prvotní 

překážky a začlenit se do českých škol. Nadace přispěje školám, které přijmou ukrajinské děti, 

na školní pomůcky, obědy ve školní jídelně nebo na odměnu pro asistenta pedagoga. 

Záznam ze vzdělávacího semináře pro MAS - http://nsmascr.cz/rubrika/tematicke-dny/ - témata – 

přijetí žáků, adaptační skupiny, obědy do škol, podpora pro školy, atd.  

Podpora rodin v území:  

Rodinné centrum ROUTA – bezplatné sociální poradenství, pomůcky, vybavení, atd  

Komunitní centrum u Podivena – každý čtvrtek dopoledne setkávání rodin z Ukrajiny  

Počty uprchlíků vč. dětí: 

Informativní počty obyvatel v obcích - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

Dávky podpory pro rodiny:  

https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk?url=%2F – dávka pro lidi z Ukrajiny  

NPI aktuálně nabízí bezplatné překlady a tlumočení v případ potřeby komunikace s rodiči dětí nebo 
žáků  s OMJ.  

Kontakty: Michal Kryl krajský koordinátor RP děti/žáci-cizinci, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 
1, GSM: +420 775 869 773, E-mail: michal.kryl@npi.cz, www.npi.cz, www.cizinci.npi.cz 

 

3. Revize SWOT analýzy  

- Na nejbližším prezenčním jednání PS RP provedeme revizi SWOT analýzy 

 

4. Příští setkání 

19. 5. 2022 od 15.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad Labem.  

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 13.4. 2022 

Zapsala: Emilie Koťátková   
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