
    Je vhodné/potřebné tyto žáky začít učit česky?

Do jakého ročníku je vhodné dítě zařadit?

Kde získat finance na zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka
(ČDJ)?

Jaké materiály, slovníčky nebo učebnice ve výuce těchto žáků
můžeme využít?

 Doporučujeme s češtinou začít, potřebují ji pro komunikaci s okolím,
ale pomalu a netlačit na výkon. Různé možnosti zajištění ČDJ zde.

Doporučujeme zařadit nově příchozí děti do tříd podle věku mezi vrs-
tevníky. Specifickou skupinou jsou žáci 14–15 let kvůli blížícím se přij.
zkouškám na SŠ, tam může být vhodnější zařadit žáka o ročník níže.

Školy určené pro jazykovou přípravu žáků s OMJ se mohou domluvit
se zřizovatelem. Neurčené školy se mohou stát určenými pro posky-
tování jazykové přípravy podle § 20 ŠZ. Další možností je čerpat
finance z Národního plánu obnovy určených na doučování nebo
sledovat projektové výzvy, MŠMT chystá mimořádné navýšení prost-
ředků. Více informací zde nebo v nové projektové výzvě MŠMT. 

Doporučujeme využít různé výukové materiály, ukrajinsko-české slov-
níčky a učebnice. Ve výuce je možné využít e-learning Čeština2 (mladší
žáci) nebo aplikaci Čeština levou zadní (starší žáci). Inspirujte se v
naší metodické příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce
pro učitele a přehledu praktických materiálů pro výuku ČDJ.

Jaké jsou podmínky přijetí a zápisu nově příchozích žáků z Ukra-
jiny?

Je vhodné nově příchozí žáky vzdělávat v samostatné třídě?

Co můžeme udělat pro to, aby se tito žáci cítili ve škole dobře 

Jsou stejné jako u přijímání ostatních dětí s cizí státní příslušností.
Jakmile je dítě na území ČR, škola má povinnost jej přijmout, bez
ohledu na legálnost či délku jeho pobytu. Škola má povinnost v pří-
padě rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně informovat zřizovatele, který
určí školu, jež kapacitně podmínky přijetí splňuje. 
Ohledně žádostí o přijetí do 1. roč. ZŠ je stanoven termín zvláštního
zápisu v době od 1. 6. do 15. 7. 2022.

Nově je možné vytvořit výukové skupiny na některé předměty s tím, že
se jejich žáci nebudou účastnit výuky s ostatními žáky z kmenové
třídy. Mohou zde být společně žáci jakýchkoliv ročníků. 
Zpočátku jako dočasné řešení může být vzdělávání v samostatné
třídě efektivním a nejjednodušším řešením. Žáci hlavně potřebují
bezpečné prostředí, což jim adaptační třída může nabídnout. Není to
ale možno vnímat jako řešení dlouhodobé.

a bezpečně?
Doporučueme, aby měly děti zpočátku víc prostoru pro tvoření, pohyb
a hru, adaptovaly se a seznamovaly se se spolužáky a novým
prostředím, než se učily. Později je vhodné netlačit na výkon a po-
zitivně žáky motivovat. Důležitá je také spolupráce se školním
psychologem. Situace pro ně není jednoduchá, nikomu nerozumí a
může to v nich vyvolávat stres a obavy. 
Můžeme zapojit dvojjazyčné asistentky pedagoga a učitelky z Ukrajiny
bez nutné znalosti českého jazyka a nostrifikace diplomu. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
K NOVĚ PŘÍCHOZÍM ŽÁKŮM Z UKRAJINY

 
Potřebujete informace k tomu, jak připravit vhodné podmínky pro příchod nových 
žáků na Vaši školu? Přemýšlíte, jak vše nastavit z hlediska financí? Hledáte tipy 

na výukové materiály, slovníčky nebo učebnice? 

Tématu se věnujeme na webu Inkluzivní škola, kde 
najdete aktuální odpovědi na FAQ k situaci na Ukrajině.

Rádi Vám poskytneme metodickou podporu. Pro 
konzultaci konkrétního případu kontaktujte odbornou 
pracovnici pro Váš stupeň či region. 

Unikl Vám některý informační leták? Kompletní přehled 
najdete zde.

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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Připravili jsme pro Vás nejčastěji kladené dotazy pedagogů s ohledem na příchod velkého počtu 
nových ukrajinských žáků do škol. Vztahují se ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ), kteří se začínají učit vyučovací jazyk a potřebují se adaptovat na nové prostředí.

 Podrobnější informace k aktuální situaci najdete v dokumentu 
Lex Ukrajina nebo v souvisejícím metodickém materiálu MŠMT. 

 

Pokud chcete jako škola pomoci, můžete svou nabídku zveřejnit zde.

Pro vytvoření adaptačních skupin doporučujeme 
využít výzvy MŠMT: šablony na adaptační skupiny 

pro děti mimo vzdělávání.

https://www.inkluzivniskola.cz/jak-zorganizovat-vyuku-cdj-ve-skole
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/zarazeni-do-rocniku
https://www.inkluzivniskola.cz/financovani-kurzu-cestiny
https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/#1-v%C3%BDzva-jazykov%C3%A9-kurzy-pro-d%C4%9Bti-cizince-migruj%C3%ADc%C3%AD-z-ukrajiny-2022
https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum
http://audio.fpoint.cz/index.php?s=ukrajinsky
https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy
https://www.cestina2.cz/
https://www.cestina2.cz/
https://app.ceskylevouzadni.cz/
https://www.meta-ops.cz/sites/default/files/meta_ucime_cestinu_jako_druhy_jazyk_pruvodce_pro_ucitele_online.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zs_reditel_cestina-jako-druhy-jazyk-u-zaku-s-omj.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/prijeti-do-zakladni-skoly
https://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://www.inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/informacni-letaky
https://inkluzivniskola.cz/zakon-c-67-2022-sb-lex-ukrajina-metodicky-vyklad
https://inkluzivniskola.cz/zakon-c-67-2022-sb-lex-ukrajina-metodicky-vyklad
https://inkluzivniskola.cz/zakon-c-67-2022-sb-lex-ukrajina-metodicky-vyklad
https://www.pomahejukrajine.cz/
https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/

