
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis ze setkání na téma Děti z Ukrajiny a jejich vzdělávání v mateřských a základních 

školách na Čáslavsku a ve Středočeském kraji. Setkání se uskutečnilo v pondělí 27. června od 

14,30 hodin v salonku čáslavského Hotelu Grand. Informace o situaci v ORP Čáslav podaly 

Kateřina Jetlebová, Bc. Jiřina Kožená a Bc. Kateřina Woháková z MěÚ Čáslav.   

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem. 

 

2. Téma setkání: 

 

Děti z Ukrajiny a jejich vzdělávání v mateřských 

 a základních školách na Čáslavsku 
 

 

 

Obsahem setkání bylo:   

 

• počty dětí v základních a mateřských školách 

• zápis ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ 

• informace o ukrajinských dětech ve školách v okolních obcích 

• celkový počet dětí evidovaných v ORP Čáslav 

• prázdninový kemp v ZŠ Sadová pro ukrajinské žáky 

• práce OSPOD v oblasti dané problematiky 

 

 

 

 

 

 



   

   

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse  

 

V příjemné atmosféře se rozvinula diskuse. V diskusi například zaznělo: 

• záměry na podporu ukrajinských žáků ve výuce českého jazyka 

• možnost docházky ukrajinských dětí do hlídací skupiny pro děti ve Vrdech 

• nabídka volných míst v prázdninovém kempu ZŠ Sadová 

• možnosti škol v přijímání ukrajinských dětí a žáků z hlediska kapacity škol 

   

Poznámky k setkání ředitelů školských zařízení na území ORP Čáslav: 
  

1. Počet uprchlíků z Ukrajiny, stav k 27.06.2022 

  

Na území ORP Čáslav je hlášeno k pobytu: 

 
Dětí do 3 let 30 

Dětí 3-6 let 60 

Dětí 6-15 let 151 

Mládež 15-18 let 48 

Dospělé osoby 573 

Senioři 65+ 29 

  

Stav hlášených dětí s pobytem na území ORP Čáslav a počet dětí, které navštěvují mateřské 

školy, základní školy a volnočasové centrum zřízené pro děti z Ukrajiny ve věku od 3 do 6 let 

v Čáslavi se velmi liší. Bohužel obce nemají možnost pobyty těchto občanů ověřit. 

Předpokládáme, že někteří rodiče vyčkávají a po dobu 90 dnů od příjezdu do ČR nevyužívají 

českého školství pro své děti anebo tyto děti zatím pokračují v online výuce z Ukrajiny. 

Dalším vysvětlením, proč se počty tolik liší, by mohl být i průzkum MV ČR na vybraných 

obcí v ČR, při kterém bylo zjištěno, že se až polovina uprchlíků, kteří jsou hlášení v ČR k 

pobytu, již na uvedené adrese nezdržují nebo na uvedenou adresu nikdy nedorazili. 

Předpokládáme, že pokud se situace na Ukrajině neuklidní během letních prázdnin, budou až 

v září někteří rodiče, kteří do teď vyčkávali, řešit umístění dětí do základních škol. 

  

2) Město Čáslav zřídilo od 27. dubna 2022 Volnočasové centrum pro děti z Ukrajiny ve věku 

od 3 do 6 let. K dnešnímu dni bylo přijato 32 přihlášek: 

- 3 děti z Vrdů 

- 1 dítě z Drobovic 

- 1 dítě ze Žehušic 

- 1 dítě z Církvic 

- 26 dětí z Čáslavi 

Volnočasové centrum v současné době navštěvuje denně od PO do PÁ kolem 16 dětí. Některé 

děti byly v centru jen několik dní a pak již nenastoupily. Pouze jedna maminka oznámila, že 

se s dcerou stěhují do jiného města. 

Volnočasové centrum je pro ukrajinské děti (včetně stravy) zdarma, vše hrazeno z dotace 

MŠMT. 

Město Čáslav plánuje volnočasové centrum provozovat do 31.8.2022 

  



   

   

3) Proběhl zápis do MŠ ve městě Čáslav. Umístěny do jednotlivých středisek byly i děti 

z Ukrajiny, které splňovaly podmínky přijetí a které mají pobyt hlášený ve městě Čáslav. 

  

4) Pan ředitel ZŠ Sadová se svým týmem zajistí během prázdnin „Kempy“ – adaptační 

skupiny pro ukrajinské děti ve věku od 6 do 15 let s výukou českého jazyka. Kempy jsou 

hrazeny z dotace MŠMT a pro ukrajinské děti jsou zdarma včetně stravy. 

Termíny: 

 

11. - 15.7.    8:00 - 16:00    

18. - 22.7.    8:00 - 12:00                          

25.- 29.7.     8:00 - 12:00                                                                   

1. - 5. 8.       8:00 - 12:00                          

8. -12. 8.      8:00 - 16:00  

11. - 19. 8.   8:00 - 16:00  

  

Volné termíny k 27.06.2022: 

18.7. - 22.7.    8:00 - 12:00    6 míst 

8. - 12. 8.         8:00 - 12:00    8 míst 

11. - 19. 8.       8:00 - 16:00    6 míst 

  
 

 

4. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání, poděkoval za poskytnuté informace.  

 

 

V Čáslavi 28.6. 2022 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 


