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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jak jsme již avizovali, je možné získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice 
ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně 
stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich 
poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 
mimořádné šetření. 

V tomto šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou zařazených 
ve třídách (v případě konzervatoře odděleních) dané školy, ve kterých je k okamžiku odeslání 
šetření nejvýše 50 % těchto cizinců.  

Účastí v tomto šetření zároveň mateřská škola, základní škola, střední škola anebo konzervatoř 
závazně oznamuje zájem o tyto další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského 
asistenta pedagoga (pokud o tyto finanční prostředky nemá škola/konzervatoř zájem, není její 
účast v šetření nutná). 

Další finanční prostředky se stanoví na zajištění této pozice od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to 
formou pracovního poměru. 

Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí dalších finančních prostředků jsou uvedeny 
ve Věstníku MŠMT 04/2022, viz https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022. 

Další informace, včetně metodických poznámek, jsou k dispozici pod odkazem 
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-k-zajisteni-ukrajinskeho-asistenta-
pedagoga-od-zari-2022/. Případné další dotazy k šetření je možné zasílat na email 
ukr.asistent@msmt.cz.  
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Mimořádné šetření bude probíhat standardně v Informačním systému školské statistiky 
(https://sberdat.uiv.cz/login), kde školy po přihlášení naleznou dotazník pod tlačítkem „UA 
asistent“. 

Další finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022, do konce 
února 2023 pak budou mít povinnost informovat o využití těchto dalších finančních 
prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

S pozdravem a poděkováním za spolupráci 

https://sberdat.uiv.cz/login
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