
 

 

PS pro čtenářskou gramotnost 

Zápis ze setkání 
1 3 . 4 . 2 0 2 2 ,  Č e s k ý  B r o d ,  Ž i ž k o v a  č .  p .  5 0 7  

Přítomni 

• Zástupci PS: Nevtípilová Jana (ZŠ a PŠ ČB), Šeblová Marcela (ZŠ Tuklaty), Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská 

ČB), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská ČB, Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská ČB), celkem zastoupeny 3 ZŠ. 

• Ostatní: Kuzmyková Ljuba (lektorka jazykové školy Carpinus), Ivasiuta Nadiia (ukrajinská učitelka), 

Pilátová Marie (učitelka v důchodu, dobrovolník), Štefančová Zuzana (aprobovaná učitelka, dobrovolník) 

• Za realizační tým: Jiřina Soukupová, Gabriela Vraj 

• Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Horejcová Eva Dokolečka z.s.), Machová Alena (Dokolečka 

z.s.), Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), 

Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Svěcená Veronika (realizační tým). 

Program 

1. Zahájení 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

3. Jak efektivně učit český jazyk žáky ZŠ – cizince (host, lektorka jazykové školy Carpinus) 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

J. Soukupová uvítala přítomné. Zápisem byla pověřena Gabriela Vraj. 

2. Aktuality z projektu 

J. Soukupová seznámila přítomné s projektem Vzkvétání škol Českobrodska, který od 1. ledna 2022 

navazuje na předcházející projekt Sdílené radosti a strasti škol III. Oproti předešlému projektu má nový 

projekt jen omezený rozpočet a neumožňuje financovat implementační aktivity. Realizační tým je tudíž 

redukován na úvazcích i osobách (nepokračuje paní Goldšmídová a Žídková). Projekt je plánován do 30. 11. 

2023. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost se bude setkávat 4x ročně. Prostředky na Letní školu pedagogů 

jsou omezené, možnost výjezdu je vázána na finanční podporu buď od účastnic, nebo jejich zaměstnavatele. 

Vedle tvořivého semináře paní Ulíkové jsou domluveny semináře ve spolupráci s PPP Středočeského kraje. 

Účastnice jednání doporučují semináře společnosti Divadelta, která nabízí divadelní představení zaměřená 

na primární a sekundární prevenci rizikového chování. http://divadelta.cz/ 

http://divadelta.cz/
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 Veškeré informace byly a jsou nadále zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ a 

Facebooku – https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ 

3. Jak efektivně učit český jazyk žáky ZŠ - cizince 

J. Soukupová představila hosta setkání Ljubu Kuzmykovou, která učí ukrajinské občany český jazyk. 

Vyučovaná skupina se zatím hodně mění, jedná se o děti různých věkových skupin. Jsou tam děti různého 

věku včetně dospělých. V tuto chvíli se učí základy českého jazyka (pozdrav, poděkování, představení, aj.) a 

základní fráze využitelné v běžném životě (obchod, lékař, úřad práce apod.). Při učení dětí často využívá i 

formu hry. Dobrovolně učí skupinu dětí a dospělých i v Běchovicích. Učí podle učebnice „Čeština krok za 

krokem“. Pro děti zatím žádnou knihu nemá, děti by si ji v tuto chvíli asi ani nekoupily, je to značný náklad 

cca 600 Kč. Hodně se musí opakovat, aby si slova zažily. Nikdy neví, kolik lidí, dětí přijde, zda to budou jen 

děti nebo dospělí. Výuka je pak náročná na přípravu, která častokrát probíhá na počátku výuky podle skupiny, 

která se sejde. Naposledy probírali velikonoční zvyky, děti se naučily koledu. 

Současná online výuka na Ukrajině je narušená probíhajícími boji. Bohužel se stává, že výuka, která by měla 

trvat 45 minut, trvá 30 minut a někdy je i přerušená náletem a vyučující se na Ukrajině přesouvají do krytu. 

V případě nezralosti dítěte je v Čechách běžný odklad školní docházky, na Ukrajině to je stigma. Pro děti, které 

by měly jít na střední školu by bylo lepší jít do 9. třídy, naučit se český jazyk a teprve pak podat přihlášku na 

střední školu. Na Ukrajině se dávají přihlášky na střední školu až poté, co děti složí závěrečné zkoušky. Na 

základě jejich výsledků jsou pak přijímány na střední školu. Systém českého školství a podávání přihlášek na 

střední školy již v únoru je proto pro ukrajinské rodiče nezvyklý. 

Druhým hostem setkání byla Nadiia Ivasiuta, učitelka z Ukrajiny, která už byla také hostem na setkání PS 

pro matematickou gramotnost. Překlad zajišťovala Ljuba Kuzmyková. Podle N. Ivasiuty je těžké učit, když 

jsou dohromady dospělí a děti. V poslední době mají stabilní skupinu a výuka jde lépe. Používá vše, co lze 

použít, i dětské knihy, které přinesli dobrovolníci. Dětem jdou i těžké hlásky „ř“ hned oproti dospělým. Dětem 

nedělá problém abeceda, protože na Ukrajině mají angličtinu od první třídy. Na Ukrajině existují i speciální 

školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dále je možné navštěvovat školu i s asistentem 

v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

J. Soukupová informovala o nově vznikajících adaptačních skupinách. Do těchto adaptačních skupin se 

zapojí i Český Brod. Vedení města se dohodlo s Dobrovolným svazkem obcí Český Brod – Doubravčice (dále 

DSO), že organizaci těchto skupin bude zajišťovat DSO.  

• Od 25. 4. 2022 vznikne adaptační skupina pro předškolní děti, která bude fungovat od 7 – 17 hod 

v Oranžové zahradě. 

• Od 2.5.2022 vzniknou další 3 adaptační skupiny pro školní děti, jedna v prostorách ZUŠ a dvě v prostorách 

PPP Český Brod. Podmínkou dotace je, aby tam byla minimálně jedna česká paní učitelka k ukrajinské 

paní učitelce. 

V současné době se na území města nachází cca 60 ukrajinských dětí, které by mohly navštěvovat tyto 

adaptační skupina. V celém správním obvodu ORP Český Brod jich je 120 (zatím). Na základních školách 

v Českém Brodě žádná volná místa nejsou. Město hledá jiné možnosti umístění dětí do škol od 1. září 2022. 

Při současné legislativní úpravě (Lex Ukrajina) by mohly vzniknout 2 třídy pro děti povinné školní docházkou 

v PPP Český Brod, další možnost by byla v ZUŠ, možná i v Oranžové zahradě. Problémem je ale i nedostatek 

učitelů. Částečně by tento problém mohl být vyřešen formou školy pro menšiny, kdy výuka s výjimkou 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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českého jazyka probíhá v rodném jazyce dle českého RVP, které je doplněno o ukrajinský jazyk. Tato varianta 

by umožnila i profesní uplatnění ukrajinských učitelek v Čechách.  

Pro stavbu svazkové školy v Českém Brodě je vydáno stavební rozhodnutí a čeká se až bude vydáno územní 

rozhodnutí pro část v Doubravčicích. Hrubý odhad nákladů na stavbu je 1,1 mld. Kč, což je téměř o 30 % více, 

než bylo předpokládáno. V současné době podalo MŠMT na vládu ČR návrh o navýšení prostředků na dotaci 

na stavbu této školy o 20 %, čekáme na výsledek. Zatím zůstává reálný předpoklad výstavby části v Českém 

Brodě do září 2024. 

V liblické střední škole není žádný volný prostor, škola se rozrůstá. Do budoucna budou potřebovat investice 

na přestavbu, modernizaci. 

S y s t é m  v ý u k y  n a  U k r a j i n ě  j e  o r g a n i z o v á n  n á s l e d o v n ě :  

• 1-4 třída – I. stupeň, 

• 5 – 9 třída – II. stupeň, 

• 10 – 11 třída – III. stupeň – střední škola. 

Povinná školní docházka je od 1 – 9. ročníku. Každý stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná 

zkouška je povinná z matematiky, ukrajinského jazyka a ukrajinské historie. V 9. a 11. ročníku je čtvrtý 

předmět, z něhož je dělaná zkouška, volitelný. Zkoušky jsou organizovány centrálně, obdobně jako u nás 

zkoušky na řidičský průkaz. Zkoušky musí být na jiné škole, než se dítě učí. Na základě těchto výstupních 

výsledků jsou děti přijímány na další školy – přijímací zkoušky se nedělají. Neexistují zde víceletá gymnázia. 

Na Ukrajině se připravuje reforma školství, kdy by bylo zrušeno 11 let školní docházky. Plánovaný systém 

vzdělávání by byl obdobný jako v ČR nebo v Polsku. Během 9 let získají žáci základní vzdělání. Následně by 

pokračovali středním odborným učilištěm nebo střední odbornou školou. V současné době se žáci z 10. a 11. 

třídy považují za gymnazisty. Absolventi z 9. třídy mohou pouze na střední odborná učiliště nebo na střední 

odbornou školu. Výhodou centrálního systému závěrečného testování je odstranění korupce a dosažitelnost 

vysoké školy pro nadané děti bez ohledu na společenské postavení. 

Před 3 roky se změnily na Ukrajině učební osnovy. 

ODKAZY, TIPY: 

• Stránky Ministerstva školství Ukrajiny: https://mon.gov.ua/ua 

• Ukrajinské učební osnovy: https://mon-gov-ua.translate.goog/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp - – přeloženo přes 

Google translate do CZ – Učební osnovy (Upozorňujeme, že překlad není vždy přesný, neboť byl pořízen 

prostřednictvím internetového překladače.) 

• Ukrajinské ministerstvo školství spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války 

• Webové stránky projektu – Ukrajinské ministerstvo školství, vzdělávání v době války  

• Celoukrajinský online rozvrh  

• MEGOGO  

• Kyivstar TV  

• 1+1 video  

• sweet.tv  

• Meta o.p.s. – Čeština jako druhý jazyk 

https://mon.gov.ua/ua
https://mon-gov-ua.translate.goog/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://mon-gov-ua.translate.goog/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://www.npi.cz/aktuality/5874-uceni-bez-hranic
https://mon.gov.ua/ua/news/navchannya-bez-mezh-na-ukrayinskomu-telebachenni-startuye-osvitnij-proyekt-dlya-shkolyariv-5-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://megogo.net/ua
https://tv.kyivstar.ua/ua/
https://1plus1.video/
https://sweet.tv/en
https://www.cestina2.cz/temata
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Dále účastnice společně diskutovaly nad nově schváleným a zveřejněným „Lex Ukrajina“. 

Z diskuse vyplynulo: 

• Děti, které mají vízum za účelem strpění pobytu, mají předškolní vzdělávání a školní docházku povinnou. 

K té jsou povinny se přihlásit do 90 dní po překročení hranic. Ve lhůtě 90 dní je toto možné. 

• ČR v 9. třídě odcházejí ze základního vzdělávání. Na Ukrajině po 11. ročníku odcházejí na vysokou, pokud 

mají talent. Pokud končí po 11. ročníku, tak vycházejí ze školy v 17 letech a v posledních 2 ročnících jsou 

2 roky střední školy. 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

• Nevtípilová Jana, ZŠ a PŠ ČB. – škola má v provozu kavárnu - tréninkové pracoviště pro děti z praktické 

školy. V nejbližší době školu čeká zápis do 1. tříd. 

• Šeblová Marcela, ZŠ Tuklaty – mají jednoho ukrajinského chlapce ve 3. třídě, v této třídě je i asistentka. 

Paní Šeblová je v Tuklatech první rok, učí první třídu, potýkají se od září 2021 s velkou nemocností. 

• Slavíková Markéta, ZŠ Žitomířská ČB – v současné době učí 3. třídu. Po distanční výuce se zaměřují na 

rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, ve kterých jsou nyní značné rezervy.    

• Součková Kateřina, ZŠ Žitomířská ČB – škola nemá žádné volné místo. Rejstříková kapacita 690 míst. 

V tuto chvíli chybí do rejstříkové kapacity asi 12 místí. Letos bude problém umístit i děti, které přicházejí 

z malotřídních škol do 6. tříd. Teprve na konci května 2022 budou vědět, zda a kolik těchto dětí budou 

moci přijmout. Program „Ředitel naživo“ už skončil, jeho absolventi se nadále scházejí zhruba 2 x ročně.  

Na posledním setkání se věnovali i přijímání ukrajinských dětí na české školy. 

• Urbanová Pavla, ZŠ Žitomířská ČB – na škole se učí i v odborných učebnách, např. i v keramickém ateliéru 

či v dílně mezi svěráky. Ve škole probíhají také různé preventivní programy z LECCOSU, a i z jiných 

společností např. Divadelta. Herci zahrají divadelní představení např. šikana nového spolužáka ve třídě, 

sexuální obtěžování apod. Před závěrem představení vyzvou žáky k přehrání různých variant řešení, a 

nakonec předvedou možné tragické vyústění rizikového chování. Následuje diskuse. Ve škole v letošním 

roce nově pracuje s dětmi školní psycholožka Saša Kecová, což je vítáno. 

• Štefančová Romana – zajišťuje dobrovolnicky výuku češtiny spolu s paní ředitelkou ZŠ Přistoupim Mgr. 

Novákovou a asistentkou pedagoga z českobrodské školy paní Novotnou v Tuchorazi. Mají zde asi 7 

mladých ukrajinských žen, které chodí vždy, ale v obci jich je více, cca 20. Výuka trvá hodinu až hodinu a 

půl ve večerních hodinách na obecním úřadě. Výuka je formou improvizace, obec koupila učebnici Krok 

za krokem. Pro inspiraci využívají i výukové materiály společnosti Meta, o.p.s (viz v příloha). Ukrajinské 

ženy se chtějí učit, zajímají se o otázky z každodenního života v ČR. Paní Štefančová má pedagogické 

vzdělání a učila, v současné době spolupracuje s manželem v podnikání mimo vzdělávací sektor. 

• Pilátová Marie, dobrovolnice, učitelka, nyní v důchodu - v posledních letech učila na OU Vyšehrad 

v Praze, s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Online výuka byla velký problém, polovina dětí 

se ani nepřihlásila. Nyní je v důchodu, angažuje se jako dobrovolník. 

Městská knihovna v Českém Brodě nabízí členství ukrajinským dětem první rok zdarma. 

 

J. SOUKUPOVÁ PŘEDSTAVILA NOVOU DEMOGRAFICKOU PROGNÓZU TÝKAJÍCÍ SE KAPACITY MŠ A ZŠ V ÚZEMÍ. Přítomné 

upozornila na následující grafy porovnávající současnou kapacitu MŠ a ZŠ s předpokládaným počtem dětí v 

dané věkové skupině s trvalým pobytem v daném území. Palčivá potřeba nové školy je z nich naprosto zřejmá. 

Už nyní 400 dětí ve věku 6-14 let s trvalým pobytem ve SO ORP Český Brod nenavštěvuje základní školu v 
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tomto území. Pokud by nastal prognózovaný nárůst dětí, tak v roce 2035 neumožní kapacita českobrodských 

základních škol umístit ani jednoho žáka z jiné obce. 

Obrázek č.1 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 3-5 let v letech 2021–2035. Střední odhad počtu dětí je vyobrazen v 

tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná kapacita 

mateřských škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v MŠ v letech 

2025, 2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 20 dětí). 

 

 

Obrázek č.2 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 6-14 let v letech 2021 - 2035. Střední odhad počtu dětí je vyobrazen 

v tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná kapacita 

základních škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v ZŠ v letech 2025, 

2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 25 dětí). 
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5. Závěr, další postup 

Příští setkání se uskuteční pravděpodobně v Městské knihovně v Českém Brodě u Čístka ve čtvrtek 19.5.2022 

od 14:00 hod., s paní Šrajerovou. Pozvánka bude zaslána. 

Pokud máte nápady pro aktivity z projektu, můžete je posílat na skolyorp@cesbrod.cz . 

Na webu je nově vytvořená záložka „Vzdělávání dětí z Ukrajiny“ https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-

ukrajiny-tipy-informace-aj/ 

Dokončení zápisu 

Zapsala: 

Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová, realizační tým MAP 

Přílohy: 

1. Vzdělávání dětí z Ukrajiny - ZŠ 

2. Zapojení dětí s OMJ do činnosti v MŠ 
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