
Integrace ukrajinských žáků se statusem strpění do českých škol na území 
Prahy 14

Od 1. září 2021 MŠMT poskytuje bezplatnou jazykovou přípravu dětem a žákům cizincům 
v předškolním a základním vzdělávání. Tato příprava pokračuje za stejných podmínek i v letošním 
školním roce.

Předškolní vzdělávání má zakomponovanou jazykovou přípravu přímo do rámcového vzdělávacího 
programu, kterou ředitelky MŠ implementovaly do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Podmínky vzniku jazykových skupin:

MŠ - 4 - 8 dětí v jedné skupině; vzdělávání probíhá dle ŠVP po celý školní rok.

ZŠ - 2 - 10 žáků v jedné skupině; vzdělávání probíhá v počtu 100 až 200 hodin dle jazykové úrovně 
žáků-cizinců.

ZŠ i MŠ vedle nově vzniklých skupin pro vzdělávání dětí, žáků-cizinců saturují výuku ještě pomocí 
projektů: šablon, Výzvy 49, projektu MV ČR a rozvojových programů MŠMT. Všechny vyjmenované 
možnosti za daných podmínek nabízejí vzdělávání dětí, žáků-cizinců v českém jazyce. Podmínkou 
MŠMT bylo, aby se žáci v jednotlivých skupinách nemísili.

Po únorové ruské anexi a tudíž vysokém počtu ukrajinských běženců byly školy nuceny zvyšovat 
počty skupin ve všech výše zmíněných institutech. Mnohdy nově vznikající jazykové skupiny naráží na 
strop počtu pedagogických pracovníků ve školách

Pro ilustraci:

Školní rok 2021/2022

Název školy Počet skupin žáků-cizinců v bezplatné jazykové 
přípravě MŠMT

ZŠ Bří Venclíků 1
ZŠ G. Janouška 1
ZŠ Šimanovská 1
ZŠ Chvaletická 1
ZŠ Hloubětín 1
ZŠ Vybíralova 2

Školní rok 2022/2023

Název školy Počet skupin žáků-cizinců v bezplatné jazykové 
přípravě MŠMT

ZŠ Bří Venclíků 3
ZŠ G. Janouška 3
ZŠ Šimanovská 1
ZŠ Chvaletická 2
ZŠ Hloubětín 4
ZŠ Vybíralova 7

Na všech školách probíhá výuka s vypětím všech sil, ale zatím bez větších problémů. Svědčí o tom 
nula negativních zpětných vazeb vůči zřizovateli ani žádné stížnosti zákonných zástupců na Českou



školní inspekci ohledně této oblasti. Problém zůstává ve vysoké naplněnosti ZŠ, která se oproti 
minulým letům zvýšila v průměru na více než 90 %. To je hraniční mez pro poskytování kvalitního 
vzdělávání pro široké spektrum žáků, kteří jednotlivé školy navštěvují (kromě běžné populace, žáci 
nadaní, žáci ze speciálními vzdělávacími potřebami a žáci-cizinci). Školský zákon také deklaruje, že: 
citace: „zvýšení počtu žáků ve třídách není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví".

Je nutné také zmínit nedostatek pedagogických pracovníků, psychologů, asistentů pedagoga apod. 
Ředitelé se neustále potýkají s hledáním kvalitního personálu. Tím více je nutné si vážit náročné a 
mnohdy vysilující práce učitelů na našich školách. Některé ZŠ přijaly ukrajinské asistenty, psychology, 
kteří pomáhají k větší integraci ukrajinských žáků a zároveň slouží jako tlumočníci.

Adaptační skupiny: ZŠ Gen. Janouška chtěla zřídit adaptační skupinu, už dostala požadovanou 
finanční částku, ale nesehnala člověka, který by adaptační skupinu vedl, takže peníze musela vrátit a 
případní zájemci (jejich minimální množství) jsou umísťováni do adaptačních skupin na MČ Praha 3.

Poslední tabulka ilustruje počty Ukrajinců se statusem strpění dle Lex Ukrajina na jednotlivých ZŠ:

Počet přijatých 
ukrajinských žáků 
s doložkou strpění 
k 5.9.2022

Počet přijatých ukrajinských 
žáků s doložkou strpění 
k 4.11.2022

Počet přijatých ukrajinských 
žáků s doložkou strpění 
k 15.12.2022

ZŠ Šimanovská 22 25 25
ZŠ Hloubětín 25 33 33
ZŠ G. Janouška 46 43 40
ZŠ Chvaletická 33 29 30
ZŠ Bří Venclíků 108 120 114
ZŠ Vybíralova 70 56 56
Celkem 304 306 298

V MŠ je situace ohledně ukrajinských dětí běženců o poznání příznivější. Ředitelky mají povinnost 
brát děti pouze do posledního ročníku předškolního vzdělávání, na které se nevztahuje povinné 
očkování. Pokud si ukrajinští rodiče u českých pediatrů vyřídí patřičné očkování nebo uznání očkování 
ukrajinského, pak děti přijmou, pokud mají volná místa. V každé MŠ je maximální počet Ukrajinců 
běženců cca od 5 - 8.


