PŘEHLED PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO MŠ, ZŠ A SŠ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ
UKRAJINSKÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ DO VZDĚLÁVÁNÍ
Podpůrné personální pozice v MŠ, ZŠ a SŠ na podporu začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání
Postup při podání
žádosti

Uznatelné
náklady

Způsob
financování

Určeno pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře
zřízené obcí, DSO nebo krajem.
Minimální počet cizinců i výše normativu je
stanovena rozdílně pro různé typy škol.
Znalost ukrajinského jazyka na úrovni
rodilého mluvčího, znalost ČJ na základní
komunikační úrovni. Finanční podpora této
pozice: 1. 9.–31. 12. 2022 formou
pracovního poměru.

Škola potvrdí splnění
kritérií a záměr zřídit
pozici v mimořádném
šetření
(15.–20. 9. 2022)

Platy včetně
odpovídající výše
zákonných odvodů.

Jednorázově
prostřednictvím KÚ
a MHMP na základě
účasti v mimořádném
šetření.

Web
Edu.cz/Ukrajina

Podpora dětem a žákům
s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) ve škole i v rodině.

Minimálně 1 dítě/žák s OMJ až do výše
úvazku 1,0.

Žádost v aplikaci
https://iskp21.mssf.cz/
lze podat u MŠ a ZŠ do
28. 4. 2023, u SŠ do
30. 11. 2022.

Pracovněprávní
náklady (pracovní
poměr, DPP\DPČ)

OP JAK
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro SŠ a VOŠ I

Web OP JAK

ŠKOLNÍ
ASISTENT V MŠ,
ZŠ, SŠ

Podpora zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem.
Konkrétní náplň urči ředitel školy.

Alespoň 3 děti/žáci ohrožení školním
neúspěchem až do výše úvazku 1,0.
Školní asistent není pedagogickým
pracovníkem dle zák. č. 563/2004 Sb.,
ale musí splnit stejné kvalifikační
předpoklady jako asistent pedagoga v zák.
č. 563/2004 Sb.

Žádost v aplikaci
https://iskp21.mssf.cz/
lze podat u MŠ a ZŠ do
28. 4. 2023, u SŠ do
30. 11. 2022

Pracovněprávní
náklady (pracovní
poměr, DPP\DPČ)

OP JAK
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro SŠ a VOŠ I

Web OP JAK

SOCIÁLNÍ
PEDAGOG V MŠ,
ZŠ, SŠ

Podpora zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem.
Propojuje školu
s jinými subjekty, pomáhá s
právními a sociálními otázkami.
Konkrétní náplň práce určí ředitel
školy.

Alespoň 3 děti/žáci ohrožení školním
neúspěchem až do výše úvazku 1,0.
Sociální pedagog není pedagogickým
pracovníkem dle zák. č. 563/2004 Sb.
Požadovaná kvalifikace je obdobná jako
např. u sociálních pracovníků.

Žádost v aplikaci
https://iskp21.mssf.cz/
lze podat u MŠ a ZŠ do
28. 4. 2023, u SŠ do
30. 11. 2022.

Pracovněprávní
náklady (pracovní
poměr, DPP\DPČ)

OP JAK
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro SŠ a VOŠ I

Web OP JAK

Název pozice

Popis pozice

Kritéria pro uplatnění

UKRAJINSKÝ
ASISTENT

Přímá podpora cizinců s udělenou
dočasnou ochranou při výuce za
účelem úspěšné integrace do
třídních kolektivů.

DVOJJAZYČNÝ
ASISTENT V MŠ,
ZŠ, SŠ

Další
informace

PŘEHLED PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO MŠ, ZŠ A SŠ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ
UKRAJINSKÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ DO VZDĚLÁVÁNÍ
Další podpora pro MŠ, ZŠ a SŠ při začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání
Uznatelné
náklady

Způsob financování

Další
informace

Název aktivity

Popis aktivity

Kritéria

BEZPLATNÁ
JAZYKOVÁ
PŘÍPRAVA V MŠ

Jazyková podpora cizinců v povinném předškolním
vzdělávání (PPV).

1–3 cizinci v PPV – řeší se v rámci běžné činnosti
4 a více cizinců v PPV – MŠ vytvoří skupinu
4–8 dětí a poskytuje cílenou
jazykovou podporu 1
hodinu týdně.

Pracovněprávní
náklady

Státní rozpočet:
 veřejné školy – navýšení
PHmax na základě výkazu
(případně rezerva KÚ);
 soukromé a církevní školy
– příplatek k normativu

Web MŠMT

BEZPLATNÁ
JAZYKOVÁ
PŘÍPRAVA V ZŠ

Jazyková podpora cizinců, kteří plní povinnou
školní docházku v ČR maximálně 12 měsíců, která
se realizuje v krajem určené škole.

Pro jazykovou přípravu může být určena pouze škola
zřízená obcí, DSO nebo krajem. Konkrétní kritéria pro
určení stanovena v § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Ve
školním roce 2022/23 se může určenou školou stát
škola s minimálně 5 cizinci s nárokem na jazykovou
podporu.

Pracovněprávní
náklady

Rezerva KÚ

Web MŠMT

BEZPLATNÁ
JAZYKOVÁ
PŘÍPRAVA V SŠ

Jazyková podpora cizinců, kteří se vzdělávají v ČR
maximálně 12 měsíců, která se realizuje v krajem
určené škole.

Pro jazykovou přípravu může být určena pouze škola
zřízená obcí, DSO nebo krajem. Konkrétní kritéria pro
určení stanovena v § 6a a dále vyhlášky č. 250/2022
Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 13/2005 Sb.
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích.

Pracovněprávní
náklady

Rezerva KÚ

Web MŠMT

ADAPTAČNÍ
SKUPINY PRO
UKRAJINSKÉ DĚTI

Podpora adaptace a socializaci ukrajinských dětí na
české prostředí, rozvoj jejich jazykových
dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
připravit děti na nástup do českých škol, podpořit
jejich duševní pohodu a zdraví. Aktivita A – pro
UKR děti od 3 do 18 let (12 – 24 dětí);
Aktivita B –pro UKR děti od 3 do 18 let (8 – 12 dětí)

Oprávněný žadatel: veřejná VŠ, právnická osoba
vykonávající činnost školy a školského zařízení
zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný
celek, MČ hl. města Prahy a DSO, příspěvková
organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou,
MČ hl. města Prahy nebo DSO, NNO.

Podpora formou
šablon

Státní rozpočet; podání
žádosti do 15. 9. 2022
v systému ISPROM
https://isprom.msmt.cz

Web MŠMT

PODPORA
DĚTÍ/ŽÁKŮ S OMJ
V MŠ, ZŠ, SŠ

Podpory češtiny jako cizího jazyka v MŠ, ZŠ nebo
SŠ nad rámec bezplatné jazykové přípravy (viz
výše).

1 dítě/žák s OMJ; minimálně 32 hodin podpory
češtiny během jednoho školního roku

Podpora formou
šablon

OP JAK
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro SŠ a VOŠ I
Žádost v aplikaci
https://iskp21.mssf.cz/ lze
podat do u MŠ a ZŠ do
28. 4. 2023, u SŠ do
30. 11. 2022.

Web OP JAK

DALŠÍ PODPORA

Národní plán obnovy, podpůrná opatření dle § 16 ŠZ.

