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Zápis č. 5 z jednání komise pro školství konané dne 28. 3. 2022 
 
Přítomni: Tomáš Charvát, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Jitka Majerová, Ing. Darina 
Doškářová, 
  
Omluveni: Mgr. Jana Bízková, Bc. Martina Fejfarová, DiS., PhDr. Vladimír Mrvík, Ph.D., Mgr. Pavel 
Janík 
 
Hosté: Ing. Jiřina Soukupová, Mgr. Jiřina Zumrová, Jaroslava Jelínková, Bc. Kristýna Svobodová 
 
Předseda komise pro školství zahájil 5. jednání komise v 14:00 hod. v kanceláři starosty. Komise se 
sešla v nadpoloviční většině. 
 
Členové komise pro školství schválili program jednání: 
 
Program: 
 

1. Začleňování ukrajinských žáků do škol a kapacita škol ve šk. roce 2022/2023 
 

Jednání komise bylo svoláno za účelem předání informací týkajících se umísťování dětí 
ukrajinských uprchlíků ve školách. V minulém týdnu bylo v Českém Brodě a okolí nahlášeno cca 
380 uprchlíků a jejich počet se bude ještě zvyšovat (možný příchod cca dalších 200 uprchlíků). Na 
internátu střední školy v Liblicích je nyní ubytováno 54 uprchlíků, z toho jsou cca polovina děti.  
V současné chvíli je v MŠ Sokolská umístěno 1 dítě, jinde nebyly žádné děti z důvodu naplněné 
kapacity umístěny. 
 
MŠMT zaujímá doporučující stanovisko podporovat ukrajinské děti v online vyučování, které je 
zajišťováno z ukrajinského ministerstva školství. Rodiče ukrajinských dětí mají po 90 dnech 
povinnost zapsat své děti do školy (tj. cca červen). Nyní poskytuje ZUŠ v Českém Brodě dětem 
zázemí pro připojení k online výuce z Ukrajiny. Většina dětí neumí latinku, někdo má počítač 
s ukrajinskou azbukou, mobilní telefony, ZUŠ zapůjčuje dětem tablety a poskytuje konektivitu. 
Pro tuto skupinu se zajišťuje výuka českého jazyka.  
 
Pro ukrajinské uprchlíky je z počátku nejdůležitější se co nejrychleji naučit česky a dále zajistit 
dětem dozor, aby mohli rodiče nastoupit do zaměstnání. V mateřských školách není nezbytná 
znalost českého jazyka jako u základních škol. V ZUŠ Český Brod probíhá nyní 5x týdně výuka 
českého jazyka v rozmezí 1 – 1,5 hod (35 lidí). Výuku českého jazyka v Českém Brodě zajišťuje 
jazyková škola Carpinus – narážíme na časové možnosti účastníků a prostorové omezení. Zájem o 
výuku jazyka se stále navyšuje. 
 
Ing. Soukupová informovala o přípravě dětské skupiny v ekocentru Vrátkov. Nyní má kontakt na 2 
ukrajinské učitelky, které by se mohly věnovat prvostupňovým dětem. Nahlášeno je cca 27 dětí. 
Podmínkou je umístění rodiče na trhu práce. Problémem je, že učitelky neumí česky a rodiče by 
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chtěli, aby se děti učily česky. Do června 2022 by mohla být skupina na Vrátkově financována 
z projektu „Dětský lesní ráj na Vrátkově“.  
 
Pro výuku ukrajinských dětí by bylo možné využít prostory pro smíšenou třídu v pedagogicko-
psychologické poradně. Výuka může probíhat dle vzdělávacího programu Ukrajiny. Pro výuku je 
nezbytné sehnat pedagoga. V současné době jsou zjišťovány možnosti financování adaptačních 
skupin. Podmínkou pro výuku je, aby to bylo detašované pracoviště školy. 
 
Pro školy se nabízí možnost navýšení prostředků na platy pro ukrajinské učitele, ale bylo by to na 
úkor nenárokové části, což je nevýhodné. Rozpočet škol na rok 2022 by měl být znám cca v půlce 
dubna.  
 
Pro zařazení do mateřských a základních škol bude klíčová spádovost. Pro nově nahlášené 
ukrajinské děti s pobytem v Českém Brodě budou spádové školy v Českém Brodě. Pro děti přijaté 
od září 2022 se zařazení do tříd bude odvíjet dle věku, žáky je možné zařadit max. o 1 ročník níž. 
Školy mají povinnost vyhlásit pro děti uprchlíků mimořádný termín zápisů od 1. 6. – 15. 7.. 
 
V dubnu budou probíhat zápisy do škol. Rejstříková kapacita škol platí pro české děti, ne pro 
ukrajinské – tam je možnost navýšení bez stanoviska hygienické stanice (navýšení je omezeno 
pouze na 1 rok). Přitom je však potřeba dodržet maximální limit žáků ve třídě (např. 28 dětí MŠ). 
Nejprve budou probíhat řádné zápisy pro české děti a teprve poté budou následovat mimořádné 
zápisy – pro ukrajinské děti. Pokud se v řádném termínu dostaví uchazeč z Ukrajiny, jeho přihláška 
bude posunuta na mimořádný termín. 
 
V mateřských školách jsou nyní na hraně kapacity. Ředitelé mohou zažádat zřizovatele o výjimku – 
navýšení o 4 děti na třídu. To však již ředitelé v současné době už žádají. Očekává se, že se místa 
v mateřských a základních školách naplní již nyní českými dětmi. Pokud nebude možné přijmout 
ukrajinské děti, které pod školy spádově patří, musí tuto skutečnost škola nahlásit zřizovateli. Ten 
musí hledat místo a následně to předává případně na krajský úřad. Ten se může v případě 
neúspěšného umístění obrátit na MŠMT, které pověří jiný kraj.  
 
Závěr: Zápis ukrajinských dětí bude podávat přehled o počtu dětí, pro které bude potřeba zajistit 
vzdělání. Do konce letních prázdnin bude nezbytné výuku těchto dětí organizačně zajistit. Do 
prázdnin zajistit výuku českého jazyka po skupinách. 
 
Na závěr poděkoval předseda komise všem členům komise za spolupráci.  
 
Zápis z jednání komise pro školství bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen 
na webových stránkách města Český Brod. 
 
Jednání komise pro školství ukončeno v 15:30 hod. 
 
 
Předseda komise pro školství: Tomáš Charvát 
Zapisovatelka komise pro školství: Ing. Olga Žídková 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jitka Majerová 
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