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Ani po roce se nedaří najít pro ukrajinské 

děti místo ve školách 

Situace je nejhorší v Praze a 

Středočeském kraji 

 
Praha, 2. 3. 2023 

 

Více než 600 ukrajinských dětí se v Praze podle údajů z jednotlivých městských částí z důvodu 

nedostatečných kapacit nachází zcela mimo systém formálního vzdělávání. Jejich skutečný počet bude 

ještě větší. 

 

„Hlavní nápor po příchodu první vlny uprchlíků z Ukrajiny se českým školám podařilo absorbovat. Ale i po roce jsou 

zde stále jednak děti, které se neúčastní povinné školní docházky, ale také celá řada žáků a žákyň, kteří se 

nenacházejí v optimálních integračních podmínkách. Situace je nejhorší v Praze a ve středních Čechách,“ říká 

Kristýna Titěrová, programová ředitelka neziskové organizace META, která se zabývá podporou 

vícejazyčných dětí, jejich rodičů a odborné pedagogické veřejnosti již od roku 2006. Aktuální situace s uprchlíky 

z Ukrajiny celou problematiku výrazně akceleruje.  

 

Podle Geti Mubeenové, koordinátorky strategického řízení pro Ukrajinu na Magistrátu hlavního města Prahy 

(MHMP), je situace v Praze v porovnání s ostatními kraji skutečně specifická. Kromě toho, že chybí aktuální data, 

vždyť poslední informace shromáždilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 30. 9. 2022, čekalo 

se dlouhých pět měsíců na ustavení nové rady. Na pražském magistrátu byla zřízena pracovní skupina ředitelů 

jednotlivých odborů, jejímž úkolem je systémově vytvářet na území Prahy příznivé podmínky pro začleňování 

ukrajinských dětí. „Musíme velmi intenzivně hledat cesty, jak umisťovat děti do škol. Ukazuje se, že se jednotlivé 

městské části staví k situaci rozdílně. Je důležité, aby z MŠMT zazněly jasné metodické pokyny a také role 

magistrátu by mohla být ještě intenzivnější. Je třeba, aby spolu komunikovali lidé, kteří situaci skutečně rozumí 

s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoci,“ vysvětluje Geti Mubeenová.  

 

Právě propojení všech klíčových aktérů, tedy zástupců škol, městských částí, magistrátu, MŠMT i neziskových 

organizací zprostředkovala nezisková organizace META. Dvacítka účastníků setkání spolu diskutovala a hledala 

řešení nepříznivé situace kapacit škol, adaptačních skupin a segregovaných tříd, kterých bylo ke konci září 

loňského roku 17. 

 

„Jsem ráda, že se nám podařilo nastartovat debatu a konkrétně pojmenovat, čeho chceme společně dosáhnout. 

Domnívám se, že jedním z důležitých kroků je legalizace již zřízených adaptačních skupin. Měly by se stát 

jazykovou přípravou, kde se děti učí češtinu podle jasně daného kurikula s cílem jejich integrace do školy. Musí se 
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ale jednoznačně stanovit i další navazující kroky. Tedy jak dlouho tato výuka bude probíhat, kdy začne integrace 

a tomu odpovídající postupy. Je důležité nejít přes sílu a odpor, ale naopak podpořit zřizovatele a především 

ředitele škol, aby vícejazyčné žáky začleňovali do běžných tříd. To se ovšem neobejde bez finanční podpory a 

koordinace na úrovni městských částí a magistrátu,“ uvádí konkrétní kroky Kristýna Titěrová. 

 

Dobrým příkladem, kde se začleňování ukrajinských žáků a žákyň daří dobře zvládat, je Základní škola Jižní 

v Praze 4. „Do naší školy jsme přijali 54 ukrajinských dětí, dále k nám dochází přibližně dvacet dalších 

vícejazyčných žáků. Nejvíce žáků a žákyň z Ukrajiny máme v pátých třídách. Bohužel ale ani naše škola není 

nafukovací, do některých ročníků jsme z kapacitních důvodů další děti vzít nemohli,“ uvádí ředitel ZŠ Jižní Daniel 

Kaiser.  

 

Podle Daniela Kaisera pražští zřizovatelé včas nereagovali na populační trendy, nepřipravili se včas na nárůst dětí 

v silných ročnících. Jakmile se k tomu přidala migrační vlna, kapacita škol narazila na svůj strop. „Stále říkám, že 

je třeba být dobře připravený na to, co může přijít. My jsme se již dříve začali chystat, že jednou může přijít doba, 

kdy se Česká republika stane pro uprchlíky cílovou zemí. Bohužel to většina klíčových hráčů takto necítila,“ 

popisuje Daniel Kaiser příčiny dnešní neutěšené situace. 

 

Setkání všech klíčových aktérů organizované společností META považuje Geti Mubeenová jako velmi užitečné. „V 

pravý čas! Příští týden máme na magistrátu jednání naší pracovní skupiny, kde budu určitě prezentovat výstupy 

z dnešního setkání. Naším společným cílem je, aby v příštím školním roce nezůstaly žádné děti mimo systém 

vzdělávání,“ uzavírá Geti Mubeenová, koordinátorka strategického řízení pro Ukrajinu na Magistrátu hlavního 

města Prahy. 

 

 

 

KONTAKT PRO MÉDIA 

 

Kristýna Titěrová, titerova@meta-ops.cz,  tel.: 777 952 109 

Jaroslav Bartoš, bartos@meta-ops.cz,  tel.: 731 619 924 

 

 

 

 

META, o.p.s 

 

Nezisková organizace, která pomáhá rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem zorientovat se v českém 

školství a v začlenění do společnosti. Zajišťuje kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti i dospělé. Vyučujícím a 

školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízí 

semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhuje a prosazuje systémové změny, které reflektují 

potřeby škol a vícejazyčných dětí, a které rozvíjí jejich potenciál. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost se snaží 

podpořit otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností. 
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