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Zápis ze 7. setkání Pracovní skupiny (PS) pro rovné příležitosti 

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP „Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II – správní obvod Praha 7“, reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 

 

Termín: čtvrtek 9. 3. 2022 od 16:00 hod. 

Místo konání:  Radnice MČ Praha 7 

Účastníci: Dle PL 

Zapsala: Romana Růžičková 
 

Program: 

1. Podpora žáků z rodin, které uprchly z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu s RF 

2. Různé 

 

Ad 1.  

Ps se zúčastnili hosté z organizací, které se zabývají podporou dětí z UA. 

● MČ P7 zavede adaptační skupiny pro děti z UA, budou poskytnuty prostory, patřící MČ a 
prostory ve školách. 

● V každé skupině bude působit UA učitelka/učitelky a lektor českého jazyka, v adaptačních 
skupinách nebude probíhat standardní výuka, v případě zájmu mohou děti sledovat UA 
distanční výuku. 

● Není dořešeno financování 
● Prozatím se k docházce do škol  (MŠ i ZŠ) přihlásilo cca 200 dětí, školy nemají k okamžitému 

přijetí kapacity 
● Čeká se na schválení legislativních úprav (Lex Ukrajina) 
● Po vypsání výzev bude MČ čerpat finanční prostředky na DS 
● Problém s dodržením hygienických předpisů 
● Problém děti 16-17 let (UA  kurikulum – ZŠ, u nás – SŠ) 
● V adaptačních skupinách bude probíhat výuka češtiny, pokud bude dítě schopné bez 

problémů komunikovat a škola bude mít volnou kapacitu, může dítě přesunout do normální 
třídy 

● Do konce šk. roku není možné posílat UA děti do PPP 
● Nabídka přednášky o UA vzdělávacím systému – prozatím není potřeba 
● Prázdniny – příměstské tábory 
● Zápisy UA žáků – bude upřesněno legislativou 
● Nabídka prostor pro adapt. Skupiny: NZM, NG – Veletržní palác 
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● MŠ – čeká se na úpravu leg. ohledně očkování. Prozatím zůstává povinnost přijímat pouze 
děti očkované 

● Do adapt. skupin budou docházet pouze děti s pobytem na Praze 7 
● Od 21. 3. budou otevřeny skupiny na adresách Dělnická 44, Veletržní 33 (pro děti 3-6 let) a 

ZŠ TGM a ZŠ Stross (U Uranie) (pro děti 6-15 let) 
● ZŠ Trojská nabízí využití svých prostor v Domě spokojeného stáří – v jednání 
● OV  rozdělí děti do skupin podle pořadníku 
● Informace z META – podpora výuky ČJ, řešení přechodu í. Tř. - SŠ 
● Informace z IC - poradenství 
● Informace ČvT – především monitoring, soc. služby, práce s rodinou 
● Financování: ? u doučování, cizojazyční asistenti atp. 

Ad 2 Různé 

● Příklady dobré praxe: Hluboká n/Vlt, Totem Plzeň, Hasiči, Policie  
● Inspirace: Konsorcium nevládních organizací 
● KMB – nabídky ubytování 
● Jatka 78 – cirkusová akademie – propojeno s Přírodní školou 

 

Termíny dalších setkání: 18. 5. 2022 

 

 

 

 


