
Jak budeme začleňovat ukrajinské děti do 
vzdělávání? 

To je zdaleka nejtěžší úkol, který nás v dalších týdnech a měsících 
čeká. A komplikuje to zejména fakt, že chybí úplné statistiky, kolik 
dětí a jaké věkové struktury už v Liberci vlastně máme. Můžeme tedy 
zatím pracovat jen s teoretickou vizí, kterou budeme postupně 
naplňovat. A vycházet ze dvou základních faktů - zatímco mateřské 
školy na území města máme aktuálně zcela zaplněny a s případnými 
volnými místy musíme počkat až na květnové zápisy, do vybraných 
základních škol se nám určitě část ukrajinských dětí vejde. 
Jaké jsou modely, na kterých pracujeme? 

 Už před válkou naše ZŠ navštěvovalo na 140 dětí ukrajinského 
původu, jde zdaleka o nejpočetnější národnostní skupinu. Toho 
chceme využít a na školách postupně a individuálně vytvářet 
peer to peer ukrajinské průvodce (tj. vrstevníci s ukrajinskou 
národností budou pro nově příchozí děti z uprchlických rodin 
přemostěním do běžného vzdělávání). Slova postupně a 
individuálně jsou ale klíčová. 

 Nejsme příznivci vytváření stálých homogenních skupin z 
ukrajinských dětí, které by se ve školách vzdělávaly zvlášť. Byla 
by to škoda jak pro ukrajinské, tak české děti, nedá se to 
dlouhodobě uchopit ani pedagogicky. Zpočátku ale plánujeme 
ve vybraných základních školách volnočasové 
adaptační/jazykové skupiny. Jako první a krátkodobý krok. 

 Začleňování dětí do běžných kolektivů považujeme v Liberci za 
přirozené, pracujeme s tímto režimem třeba v rámci projektu 
Férové školy I a II už od roku 2017. Přirovnání, že děti jsou jak 
houby a nasají základní komunikaci a režim velmi rychle, platí i 
v reálu. Limitem jsou ovšem i dubnové zápisy do ZŠ, které 
teprve odhalí skutečně reálnou zbývající kapacitu našich 
základních škol (samozřejmě víme přesně, kde místo naopak 
nemáme). 

 Pro děti předškolního věku platí rovněž adaptační kolektivy, a 
to patrně ve stejných základních školách jako pro skupiny 
školních dětí; v tomto případě se homogenitě rozhodně 
nevyhneme. Do běžných MŠ ale chceme alespoň včlenit děti v 
posledním roce před nástupem do ZŠ, tam to vnímáme jako 
nutnost. 



 Určitou cestou jsou i tzv. dětské skupiny, a to především pak 
pro děti, které jsou z rodin seskupených kolem konkrétního 
zaměstnavatele/firmy/podniku. Bez aktivní pomoci takových 
zaměstnavatelů se určitě neobejdeme, dovedu si představit i 
určitou spolupráci města. Ale i zaměstnavatelé si v tomto 
případě musejí uvědomit svou společenskou zodpovědnost za 
"své" lidi (a dobré příklady se již rodí, díky za ně). 

 Je nutné pracovat i individuálně s psychickou nepohodou dětí, 
které se svými příbuznými utekly z válečné zóny a mají/mohou 
mít různá traumata. Ty potřebují dostat čas, popř. 
specializovanou péči - především jejich rodiče musejí dobře 
zvážit, kdy nastala ta správná chvíle včlenit dítě do kolektivu. 
Třeba i navzdory aktuální možnosti (ne)uplatnit se na trhu 
práce. 

 
Koordinaci volnočasových aktivit dostalo za úkol naše Komunitní 
středisko Kontakt Liberec, p.o., tam je možné hlásit se jako 
dobrovolníci apod., tam také shromažďujeme všechny možnosti 
aktivit. 
Veškeré záležitosti vzdělávací (např. pro spolupráci se 
zaměstnavateli v dětských skupinách apod.) zase řeší odbor školství 
a sociálních věcí magistrátu. 
Kontakty na válečné uprchlíky předškolního a školního věku (a jejich 
rodiče) pak budou přebírat naše mateřské a základní školy. Křížově 
tak získáme ucelenější statistiku o věku, struktuře a pobytu dětí na 
území města (při platnosti výše zmíněného kontextu). 
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